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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa aborda a presença da narrativa História do Imperador 

Carlos Magno e dos doze pares de França na Encantaria do Tambor de Mina 

como uma das matrizes influenciadoras do imaginário inserido nessa religião 

de origem africana. Pertencente à Iyalorixá Mãe Anastácia, o livro teve forte 

significado para o estabelecimento de sua casa, o Terreiro da Turquia, no 

século XIX, na cidade de São Luís (MA) e cuja entidade espiritual, recebida 

pela mãe de santo, Ferrabrás de Alexandria ou Rei da Turquia, deu nome 

àquele espaço sagrado. O objetivo é analisar, defender e comprovar que foi 

através da oralidade, e tudo o que está imbricado nela como a performance e o 

ritmo, que os filhos de santo de Mãe Anastácia conheceram as personagens do 

livro. Para tanto, autores como Walter Ong, Paul Zumthor e Muniz Sodré 

trazem os subsídios necessários para nossa tese. Além disso, por ser 

interdisciplinar, dividimos a tese em três blocos para sintetizar uma pesquisa 

potencialmente interminável. A primeira parte trata da narrativa em si, de como 

ela chegou ao Novo Mundo e do imaginário contido na mesma. Na segunda, 

ingressamos na Encantaria e chegamos ao Terreiro da Turquia. E na terceira e 

última parte, tratamos da oralidade. Os teóricos utilizados incluem Silvano 

Peloso, Jacques Le Goff, Mundicarmo e Sérgio Ferretti, Mircea Eliade e Walter 

Benjamin.  

Palavras-chave: Carlos Magno, Tambor de Mina, encantaria, imaginário, 

oralidade, História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França 
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RESUMEN 
 
La presente investigación trata de la cuestión de la narrativa História do 

Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França en la Encantaría del 

Tambor de Mina como una de las matrices que influyeron en el imaginario 

insertado en esta religión de origen africano. El libro, que pertenece a la 

Iyalorixá, tuvo fuerte significado para el establecimiento de su casa, el Terreiro 

da Turquia, en el siglo XIX, en la ciudad de São Luís (MA) y cuya entidad 

espiritual, recibida por la madre de santo, Ferrabrás de Alexandria o Rei da 

Turquia, dio nombre a aquel espacio sagrado. El objetivo es analizar, defender 

y comprobar que los hijos de santo de Mãe Anastácia conocieron la historia y 

los personajes del libro a través de la oralidad y todo lo relacionado con ella, 

como el performance y el ritmo. Para ello, autores como Walter Ong, Paul 

Zumthor y Muniz Sodré traen los aportes necesarios para comprobar esta tesis. 

Además, por su naturaleza interdisciplinaria y la necesidad de sintetizar una 

investigación potencialmente interminable,  dividimos la tesis en tres partes. La 

primera trata de la propia narrativa, de su llegada al Nuevo Mundo y del 

imaginario contenido en ella. En la segunda, entramos en la Encantaría y 

llegamos al Terreiro da Turquia. Utilizamos varios teóricos para nuestro objetivo 

entre ellos, Silvano Peloso, Jacques Le Goff, Mundicarmo e Sérgio Ferratti, 

Mircea Eliade, Walter Benjamin. Palabras-clave: Carlos Magno, Tambor de 

Mina, encantaría, imaginario, oralidad, Historia do Imperador Carlos Magno de 

dos doze pares de França 
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ABSTRACT 

 

This thesis examines the narrative Historia do Imperador Carlos Magno e dos 

doze pares de França in the Tambor de Mina Encantaria as a source of this 

African religion´s imaginary. The book, belonging to Mãe Anastácia, the 

Iyalorixá or high priestess who played an important role when, in the XIX 

century in the city of São Luís (MA), she opened  the Terreiro da Turquia, a 

sacred house temple named after the spiritual entity, Ferrabrás de Alexandria or 

Rei da Turquia, received by her. Our aim is to examine, defend and prove the 

idea that Mãe Anastácia and her sons came to know the story through oral 

means and related elements such as performance and rhythm.  Walter Ong, 

Paul Zumthor and Muniz Sodré provide the necessary theoretical groundwork 

for our premise. Moreover, since this is an interdisciplinary thesis, it was 

necessary to split it in three sections aimed at downsizing a potentially endless 

research topic. The first deals with the narrative, its arrival in the New World and 

the story´s social imaginary. In the second, we enter the realm of Encantaria 

and visit the Terreiro da Turquia. Finally, we examine the oral tradition. 

Theoretical groundwork was provided by authors such as Silvano Peloso, 

Jacques Le Goff, Mundicarmo e Sérgio Ferretti, Mircea Eliade, Walter 

Benjamin.  

 

Keywords: Carlos Magno, Tambor de Mina, encantaria, imaginary, orality, 

História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França 
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ESCLARECIMENTOS 
 

 
A edição utilizada da História do Imperador Carlos Magno e dos doze 

pares de França é de 1863, publicada pela Editora Rollandyana e uma das 

mais vendidas no Brasil. O exemplar pertencente à Mãe Anastácia não tem 

data de edição, apenas o nome da editora: Livraria Império, do Rio de janeiro. 

Algumas citações nesta tese mantêm a grafia original de seus autores, e 

embora possam parecer erros ortográficos, são apenas formas mais antigas do 

português. Nas citações da literatura de cordel, os erros de grafia foram 

preservados, conforme o original.  

Preservamos a grafia e colocamos em itálico apenas os termos africanos 

do yorubá menos conhecidos no Brasil, por considerarmos importante manter a 

originalidade do vocabulário dessa língua africana. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 
 

O meu pai me deu um livro 
Que eu estudava noite e dia 
O meu pai me deu um livro 
Que eu estudava noite e dia 
Pra mim saber o segredo 
Das três virgens da Turquia 
Pra mim saber o segredo  
Das três virgens da Turquia1 

 
Mulheres: mulatas, negras, brancas, com suas saias coloridas e rodadas 

de cetim, giram em movimentos circulares pelo pequeno salão do terreiro na 

festa chamada de Baião de Princesas2.  

A dança é contínua, hipnotizante, em rodopios infindáveis. As palavras 

parecem, às vezes, indecifráveis. O som emitido pelo grupo proporciona uma 

sensação de uniformidade ininteligível. Ainda assim era possível sentir a 

energia e o carisma daquelas senhoras. 

Estas foram minhas primeiras imagens, das filhas de santo com os turcos 

encantados em um vídeo de apenas dois minutos e meio, que deixaram um 

registro importante em mim.  

Os versos acima eram repetidos continuamente ao som dos tambores e 

do agogô. Depois de ouvir aquela simples doutrina3, que falava de um livro e 

das três princesas turcas, me senti provocada pela curiosidade cultural a 

mergulhar nos mistérios da Encantaria no Tambor de Mina. Queria saber o 

segredo insinuado pelo som e pelas danças daquelas lindas mulheres 

rodopiantes. 

Na verdade, estas imagens do Baião de Princesas não foram meu 

primeiro contato com o Tambor de Mina. Elas apenas me ajudaram a ter 

certeza de seguir em frente com uma nova pesquisa sobre um tema que 

tivesse relação profunda com meu modo de viver, sonhar e pensar.  O Baião 

de Princesas foi o complemento para as outras imagens relacionadas àquela 

                                                           
1 Doutrina para a Família da Turquia cantada nos rituais da encantaria.  
2 Ver o Baião de Princesas no CD em anexo. 
3 Músicas ou pontos que se cantam nos terreiros em louvor às entidades. 
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religião que conheci ao fazer uma pesquisa sobre danças populares brasileiras, 

para a Exposição Brincantes em 2008 na Unilasalle de Niterói. 

Ao buscar documentos, como fotografias, pinturas de outros artistas, além 

de registros filmados sobre as danças, que se transformariam em telas para a 

exposição, deparei-me com o documentário A descoberta da Amazônia pelos 

turcos encantados4. Nele, conta-se o mito da vinda de um rei mouro que se 

perdeu no mar ao fugir da Batalha de Alcácer Quibir. Seu navio saiu em busca 

das três princesas turcas, Mariana, Erundina e Jarina, que foram enviadas por 

ele para um reino da Mauritânia. Como as princesas nunca chegavam, seu pai 

saiu em sua busca, mas infelizmente também se perdeu no caminho, vindo 

parar nas terras do Grão Pará. 

Este mito é importante para explicar a imagem dos mouros na Encantaria, 

lugar que não é lugar, mas uma espécie de limbo entre o céu e a Terra, para 

onde as princesas turcas e seu pai foram ao desaparecerem. Mas ele é só um 

dos mitos que encontrei e, depois de alguns avanços na pesquisa, fui 

percebendo que esse fato seria apenas o inicio de minhas descobertas, pois 

muito havia ainda, a desvendar. O segredo era outro, e ele me levou à Ilha dos 

Lençóis e a São Luís do Maranhão. 

Várias perguntas começaram a brotar. As primeiras diziam respeito a 

Encantaria e o Tambor de Mina. O que eram aquelas tradições? Como 

surgiram? Quem as iniciou? Por que os mouros estavam relacionados à 

Encantaria? Como isso aconteceu? À medida que buscava as respostas, 

encontrei informações em pesquisadores de religiões de matriz africana e 

cultura popular. Neste caso, estes autores estão entre os que mais contribuem 

para a minha pesquisa com dados importantes. Os professores Sérgio e 

Mundicarmo Ferretti e Reginaldo Prandi ajudaram-me a entender um pouco 

melhor o universo da Encantaria, algo novo para mim.  

Explicadas estas preliminares, é preciso esclarecer alguns pontos 

fundamentais para entender melhor esta tese, antes de apresentar informações 

mais complexas. O primeiro é sobre a definição do Tambor de Mina, uma 

manifestação popular afro-maranhense, de cunho religioso e bastante difundida 

na capital São Luís e cuja tradição passa pelo Pará e chega ao Amazonas. 

                                                           
4 Ver documentário no CD em anexo. 
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Junto com ela encontramos terreiros de Cura ou Pajelança, mais dedicados às 

tradições indígenas na mesma região. Seu nome “Mina” origina-se do nome do 

Forte de São Jorge da Mina, em Gana, e “Tambor” vem da importância dos 

tambores tocados naquela religião (FERRETTI, 2013, p.264). 

Quatro casas de São Luís iniciaram o Tambor de Mina, a Casa das 

Minas5 (aberta entre 1831 e 1850), o Terreiro de Nagô6 (data indeterminada), o 

Terreiro do Egito (1864)7 e o Terreiro da Turquia8 (1889). Todas elas abertas 

pelas mãos de ex-escravas no fim do século XIX. 

Várias divindades foram trazidas da África pelos negros aqui 

escravizados. Da nação banto vieram os inquices; dos nagôs, os orixás; e dos 

povos ewê-fon, os voduns. Estes últimos vieram da região do Benim – a nação 

especificamente ligada ao Tambor de Mina – e ganharam o nome de jeje no 

Brasil. O Tambor de Mina mescla linhas espirituais distintas onde são cultuados  

orixás, voduns9 e entidades caboclas. Similares aos orixás, os voduns recebem 

assentamento, oferendas periódicas e são consagrados por seus filhos em 

rituais iniciáticos como no Candomblé (PRANDI, 2005, p.64). Embora os 

espíritos caboclos sejam assim designados pelas injunções estabelecidas entre 

entidades oriundas da Europa e os indígenas, o nome caboclo não significa 

que sejam índios brasileiros. Na realidade, são os príncipes, reis, soldados e 

princesas de origem portuguesa, francesa e moura, históricas ou saídas dos 

romances de cavalaria, que receberam a denominação de caboclos no Brasil.  

As entidades encantadas se dividem em famílias, como a Família do 

Lençol, Família da Turquia, Família da Bandeira10, além de outras. Algumas 

vêm pela chamada Linha de Água Salgada, pois cruzaram o Oceano Atlântico 

até aqui.  A família turca é a que mais interessa a nossa tese, pois foi dela que 

saíram os encantados mouros pertencentes ao Terreiro da Turquia. 

Após algumas investigações descobri algo muito interessante, algo que 

foi definitivo para que continuasse com minhas investigações. Uma narrativa 

medieval intitulada História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de 

                                                           
5 Rua São Pantaleão, 857, Centro de São Luís (MA). 
6 Rua das Crioulas, 799, Centro de São Luís (MA). 
7 Terreiro extinto. Sua área se encontra na foz do rio Mearim, município de Bacabeira (MA). 
8 Rua Nossa Senhora da Vitória, 202, Outeiro da Cruz, São Luís (MA). Foto em anexo p. 126. 
9 Divindades similares aos orixás do culto jeje. 
10 Ver tabela das famílias de encantados em anexo p. 127-128. 
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França11 influenciou fortemente as tradições culturais e religiosas no Maranhão, 

e mais precisamente o Terreiro da Turquia. Dela saíram personagens que 

fizeram parte daquela casa como entidades espirituais. Ferrabrás de 

Alexandria, o Almirante Balão e a Princesa Floripes foram os encantados 

recebidos por algumas vodunsis12, sendo Ferrabrás, ou Rei da Turquia, o que 

deu origem a casa através de Mãe Anastácia Lúcia dos Santos (1971)13. 

Essa descoberta me motivou a aprofundar as investigações, pois fiquei 

intrigada ao saber que um terreiro de Tambor de Mina tinha sido fundado por 

uma mãe de santo por ordem da entidade homônima da personagem do 

romance de cavalaria. A entidade que chefiava a casa, Ferrabrás de 

Alexandria, desafiou Carlos Magno para a batalha, lutou bravamente com o par 

de França Oliveiros, matou milhares de cristãos e, finalmente quando rendido, 

converteu-se ao cristianismo. Assim, as próximas perguntas se juntaram às 

feitas inicialmente nesta introdução: como aconteceu a fusão entre uma 

personagem de um romance de cavalaria e a fundadora de um terreiro? Que 

caminhos foram traçados pela mãe de santo para que isto acontecesse? 

Minha pesquisa revelou a necessidade de ampliar minhas informações 

sobre a Idade Média e procurar no romanceiro ibérico um modo de traçar os 

caminhos do romance de cavalaria até um terreiro jeje do Maranhão. Surgiu 

assim a oportunidade de transformar as primeiras questões da tese em uma 

comunicação intitulada, O Encontro da poesia romance com a Encantaria 

brasileira: uma viagem pelo Atlântico14, e apresentá-la no I Congreso 

Nordestino de Español (Universidade Federal de Pernambuco) em 2008. Este 

primeiro texto tratava das influências do romanceiro ibérico na encantaria, 

considerando a presença dos pliegos sueltos no Nordeste e o apreço do povo 

nordestino pelas histórias contadas nos livretos trazidos para aquela região 

desde a colonização. Inicialmente, a comunicação organizou minhas primeiras 

ideias e tentativas de responder às perguntas feitas sobre as relações da 

narrativa de Carlos Magno com o Terreiro da Turquia. 

                                                           
11 Imagem da contracapa da publicação em português de 1863, de J. Moreira de Carvalho. 
Anexo p. 129. 
12 O mesmo que “filha de santo” no Tambor de Mina. 
13 Foto de Mãe Anastácia. Anexo p. 130. 
14 Registro de resumo em anais do congresso. Não disponível eletronicamente. 
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Após a participação no congresso da UFPE, dediquei-me à arte com a 

Exposição Brincantes, mas não consegui deixar de lado a questão da 

Encantaria maranhense. Dessa maneira, em 2010 retomei a pesquisa cujo 

resultado foi uma nova comunicação em congresso: Entre a oralidade e a 

escrita: o livro Carlos Magno e os doze pares de França como uma das 

matrizes da Encantaria no Tambor de Mina15. O trabalho fez parte do VI 

Congresso Brasileiro de Hispanistas / II Congresso Internacional da Associação 

Brasileira de Hispanistas, em Campo Grande, UNIDERP. Naquele momento as 

concepções embrionárias para a tese que se delineava haviam avançado um 

pouco mais. Quando descobri a existência de um exemplar da narrativa no 

Terreiro da Turquia pelas mãos das suas mães de santo, percebi que o livro, 

enquanto objeto concreto e não apenas idealizado, fazia parte daquele espaço 

sagrado. As últimas perguntas então se fizeram em meus pensamentos. Como 

a historia de Carlos Magno saiu das mãos da Iyalorixá16 para o imaginário dos 

participantes da Encantaria em seu terreiro? Foi a oralidade o ponto chave para 

que eles conhecessem a narrativa? A mãe de santo teria contado essa história 

a seus filhos? As perguntas naquele momento se acumulavam e me levaram a 

pensar em candidatar-me ao doutorado. 

Sendo a segunda comunicação definitiva para propor uma pesquisa 

acadêmica, em 2011 ingressava no doutorado para concretizar definitivamente 

minha busca incitante e inquietante com o respaldo da Academia. Sob o título 

O livro História de Carlos Magno e dos doze pares de França como uma das 

matrizes da Encantaria no Tambor de Mina maranhense, as investigações para 

responder os questionamentos feitos nesta introdução foram finalmente 

documentados e, com o tempo, as respostas foram sendo pouco a pouco 

reveladas. 

O apoio de teóricos de várias disciplinas foi uma condição sine qua non 

para estruturar esta tese e seu corpus. O fato do tema principal mesclar 

Religião e Literatura implica buscar subsídios em várias áreas de conhecimento 

incluindo Sociologia e Antropologia. De resto, como uniria autores de teorias 

bastante diferentes sem alongar demais a pesquisa e dificultar a resposta as 

minhas interrogações? Foi então que resolvi dividir a tese em três partes. A 

                                                           
15 Registro de resumo em anais do congresso. Não disponível eletronicamente. 
16 Palavra escrita em sua forma yorubá. 



18 

 

primeira aborda assuntos relativos à obra encontrada no Terreiro da Turquia, 

suas origens e influência no imaginário brasileiro. A segunda parte ingressa no 

universo religioso do Tambor de Mina, apresenta o Terreiro da Turquia, sua 

história e o encontro da narrativa de Carlos Magno com a Encantaria. A terceira 

e última parte segue pelos caminhos da oralidade, ponto crucial da tese e que 

responde a pergunta mobilizadora da mesma, sobre como as personagens 

saem das páginas de um romance de cavalaria para um terreiro Mina no 

Maranhão. 

Visitei o Maranhão duas vezes para conhecer o Terreiro da Turquia e 

coletar dados para a pesquisa. Primeiro em novembro de 2013 e depois em 

junho de 2014. Na primeira viagem conversei informalmente como Pai Euclides 

Talabyan17, zelador de santo da casa Fanti-Ashanti e visitei o Terreiro da 

Turquia, onde conheci Dona Concita18, a responsável por sua limpeza e 

manutenção de assentamentos reservados na parte posterior do terreiro. 

Também pude consultar os professores Sergio e Mundicarmo Ferretti, que 

foram muito solícitos e me deram informações importantes sobre a Encantaria 

e o terreiro. 

 Infelizmente, não obtive muitas informações relevantes do Pai Euclides, 

zelador de santo muito conhecido em São Luis, pois guardou bastante 

discrição e pouco revelou. Ele nos contou que é o atual mantenedor do Terreiro 

da Turquia e que deseja fechá-lo definitivamente. Oposta as suas reticências 

foi a conversa com Dona Concita, a responsável pela casa, uma espécie de 

zeladora do terreiro. Ela nos fez importantes revelações que fazem parte do 

terceiro capítulo da tese. Ela se mostrou bastante preocupada com as 

intenções de fechamento do terreiro, lugar no qual passou e ainda passa 

grande parte de sua vida. 

Voltei na época da festa de aniversário do Terreiro da Turquia, no dia 25 

de junho, data esta sempre destinada ao toque anual da casa e dia do orixá 

Xangô e de São João. Na oportunidade pude observar como se realiza o rito 

para os orixás, voduns e encantados, além de obter mais dados.  

A soma do corpus teórico com as observações feitas in loco no Maranhão 

foram suficientes para tirar as conclusões necessárias e entender o papel do 

                                                           
17 Foto de Pai Euclides em anexo p. 131. 
18 Foto de Dona Concita em anexo p. 132. 
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livro e o da voz no Terreiro da Turquia. O movimento naquele lugar sagrado se 

faz inversamente, pois as aventuras contidas em História do Imperador Carlos 

Magno e dos doze pares de França saem dele para as bocas dos mais velhos 

no egbé19. Para iniciarmos nossa jornada e compreender como aconteceu este 

processo, embarquemos no navio que trouxe Dom Sebastião, as princesas 

turcas e o seu séquito, para penetrar nos mistérios da Encantaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Terreiro. 
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LINHAS INTERPRETATIVAS 

 

Assim, a voz, utilizando a linguagem para dizer 
alguma coisa, se diz a si própria, se coloca como 
uma presença. 
                                           Paul Zumthor 

 

A imprensa foi criada em meados do século XV. Antes disso o mundo 

medieval já tinha a escrita. Na Espanha os monges eram os encarregados de 

escrever à mão as chamadas Glosas Emilianenses ou as Glosas Silenses, nos 

séculos X e XI. Esses manuscritos serviam para explicar textos em latim de 

difícil compreensão.20 Fora dos mosteiros a língua romance se encarregava de 

divulgar poemas nos pliegos de cordel vendidos em praça pública. Tais livretos 

divulgavam para o povo façanhas de heróis como Don Rodrigo, ou casos do 

cotidiano, sobre amores, vidas dos santos, entre outras histórias. 

Poesias épicas, romanceiro ibérico, romances de cavalaria foram 

surgindo e constituindo a literatura que até hoje admiramos, mas todas essas 

formas narrativas não substituiram a tradição oral. Ao contrario do que se pode 

pensar, o que valeu por muito tempo foi a palavra que entrava pelos ouvidos e 

os pliegos de cordel cumpriram o papel de levar para o público, muitas vezes 

analfabeto, as histórias mais tradicionais. As praças foram ocupadas pelos 

arautos que davam as noticias enviadas pelo rei (ZUMTHOR, 2005, p.103-

105). A Chanson de Roland, por exemplo, foi bastante divulgada pela tradição 

oral onde as apresentações dos jograis contornavam a dificuldade de 

compreensão de manuscritos de poemas extensos como este. Portanto letra e 

voz andam de mãos dadas desde tempos antigos. 

Atravessando o Atlântico e nos dirigindo para a África, encontramos, em 

algumas regiões, outra maneira similar de dar notícias, de contar casos da vida 

e passar tradições adiante. Essa tradição é realizada pelos griots que também 

                                                           
20 Este conteúdo pode ser visto na exposição itinerante Camino de la Lengua Castellana, 
recebida pela Unilasalle, Niterói, em 2006. Disponível em: 
<http://www.caminodelalengua.com/expovirtual/>. Acesso em:19/12/2014. 
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atuam com conselheiros para pendengas familiares devido a sua importância 

em algumas comunidades africanas. 

As duas tradições, europeia e africana, se encontraram no Novo Mundo e 

deixaram suas marcas. Os romances europeus de cavalaria, originaram muitos 

de nossos folguedos populares enquanto a forma oralizada africana de divulgar 

suas tradições de cunho religioso se espalhou, por exemplo, nos terreiros de 

Candomblé ou de Tambor de Mina. Um dos fundamentos principais das 

religiões, cujos segredos são guardados pelos mais velhos, é a transmissão de 

seus conhecimentos através da palavra falada. 

No centro desses intercâmbios culturais encontra-se um romance de 

cavalaria, História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França. 

Esse romance, nascido das antigas gestas medievais, foi disseminado em toda 

a região ibérica e trazido para o continente americano pelos colonizadores. Por 

suas cenas de valentia e personagens exemplares, a narrativa serviu de 

exemplo principalmente no Nordeste do Brasil, cujos habitantes apreciavam um 

tipo de pensamento medieval. Os grandes latifundiários, de cana de açúcar e 

de cacau mantinham tradições e costumes antigos herdados de seus afins 

europeus, o que facilitava que aquela história fosse tão apreciada pelos seus 

ouvintes em sua folgas. 

A influência da narrativa sobre Carlos Magno, seus soldados e inimigos 

mouros, chegou aos terreiros de Tambor de Mina através de entidades que 

desciam na guma21para ajudar aos necessitados. Seres sobrenaturais, 

incorporados nos participantes do culto, viajavam da região do encante para 

encontrar os humanos, conversar, dar conselhos e cumprirem uma missão 

inacabada em vida. 

A partir da informação de uma espécie de hibridização acontecida entre 

personagens de um livro com entidades sobrenaturais, procuramos investigar 

como tais personagens passaram a fazer parte de um culto de origem africana. 

E mais importante que isso era comprovar a tese de que a tradição oral inseriu 

a narrativa no imaginário do terreiro. 

Dividida em três partes, a pesquisa busca basear-se em autores 

diferentes, mas relacionados a cada uma delas sucessivamente.  Ao tratarmos 

                                                           
21 Salão principal do terreiro. 
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da obra, na primeira parte, e de suas influências na cultura popular brasileira e 

no imaginário, recorremos a autores como Marlyse Meyer, Silvano Peloso, 

Irving Leonard e Parafita Correia. Para as questões de religiosidade e mito nos 

apoiamos em Mundicarmo e Sérgio Ferretti, Mircea Eliade e Renato Ortiz, e 

outros. Para a última parte, onde falamos de oralidade, performance e música, 

os autores principais são Muniz Sodré, Paul Zumthor, Jack Goody e Walter 

Ong. 

Nossa intenção subjacente a essa pesquisa é a de mostrar a importância 

de práticas como o Tambor de Mina e sua continuidade, pela memória e por 

novas vozes, as nossas. Vozes cheias de outras do passado, de mulheres 

ancestrais, como Mãe Anastácia, Dona Zeca22, Nã Agontimé23 e de muitas 

mães de santo relegadas ao esquecimento. Essa tese se destina a manter 

todas no lugar de honra que lhes cabe. Retomemos, assim, o navio de Don 

Sebastião para desvendar os segredos dos encantados do Tambor de Mina 

maranhense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Filha de Mãe Anastácia e que recebeu o livro de Carlos Magno como herança da mãe. Foto 
em anexo p. 133. 
23 Princesa africana que fundou a Casa das Minas. 
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1. OS ROMANCES DE CAVALARIA E A NARRATIVA DE CARLOS MAGNO 

NO BRASIL 
 

Los marineros, llenos de espanto, agotaban 
en vano sus fuerzas luchando por apartar de 
allí a la nave, y el maestro Elisabat, en tanto, 
describíale a Amadís como era la espantable 
criatura, hija de horrendo pecado, que 
señoreaba la isla. 
 

Amadís de Gaula 
 
 

“Carlos Magno não morreu; ou vive na América Latina, ou vivia até 

relativamente pouco tempo atrás” (BURKE, 2011, p.197). É assim que 

começamos a primeira parte, que trata da presença e influências da narrativa 

História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França na encantaria 

da religião do Tambor de Mina do Maranhão, um romance de cavalaria que 

serviu de matriz para várias representações populares no Brasil. Mas para 

começarmos a pensar sobre suas influências em uma religião de origem 

africana, devemos voltar no tempo até a Idade Média.  

Dividido pelas necessidades econômicas, o homem medieval vivia entre o 

campo e a cidade. A cidade para ele era a praça, o lugar dos encontros, das 

negociações, o espaço onde ouvia noticias e histórias e se inteirava do que 

acontecia com seus mandatários, não importando se os fatos fossem 

verdadeiros ou inventados. 

Distanciado do universo da escrita reservada para os monges, 

escondidos em seus mosteiros ou para a realeza, o homem medieval só 

poderia tomar conhecimento do que acontecia por reinos afora pelas vozes de 

menestréis ou de cegos recitadores. O costume de se contar histórias era, 

portanto, uma praxe nas adjacências dos castelos, onde as trocas, das mais 

festivas às mais ligadas à subsistência, se realizavam em todos os sentidos. 

Sendo a praça o lugar do povo, era nela que o homem ria, dançava, festejava, 

vivenciando um mundo diferente do oficial, das festas religiosas 

(BAKHTIN,1996, p.3-5). Na praça apreciavam-se os saltimbancos, as 
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habilidades dos charlatões e principalmente, as histórias fantásticas que eles 

contavam (1996, p.137). 

O surgimento da imprensa no século XV, não provocou mudanças 

imediatas e nem acabou com a tradição oral. Mesmo escritos, os poemas 

épicos e a gesta se mantiveram fiéis à preferência do público pela transmissão 

oral. O analfabetismo ainda grassou por muito tempo entre o povo comum, 

ainda que fosse uma rotina encontrarem-se os poemas escritos em pliegos 

sueltos ou pliegos de cordel24 vendidos em praça pública. Mesmo assim, até o 

final do século XIX a literatura era apresentada oralmente para a maioria do 

povo. Textos escritos eram lidos em voz alta ou memorizados para serem 

recitados publicamente (GOODY, 2012, p.45). 

“A poesia quer ser ouvida, não apenas lida; quer ser cantada outra vez” 

(SILVA, 2010, p.33). Escrita, ela é documento que gera credibilidade, mas a 

sua forma pede a voz, a sua corporificação, a sua performance. Não é possível 

para ela estar presa apenas ao papel. As vozes dos anciãos que a adaptavam 

para a transmissão oral imprimiam essa credibilidade de documento que a 

escrita impunha. Simultaneamente, o homem medieval tendia a crer em tudo o 

que ouvia. A voz era como um papel timbrado e quem narrava histórias tinha o 

compromisso de ser fiel à verdade. Verdade nascida das pessoas que 

cruzavam os caminhos entre reinos distantes. Verdades que vinham 

transformadas por infinitas interpretações, reelaboradas, mas aparentemente 

fidedignas ao nascedouro. Assim, as poesias e as chansons de geste se 

transformaram no romancero25 e, por sua vez, continham os mesmos temas de 

textos em prosa, chamados de romances de cavalaria. 

Segundo alguns autores como Peter Burke, os romances de cavalaria 

foram apresentados tardiamente ao Novo Mundo, pois antes de sua descoberta 

(1492), essa expressão literária já tinha sido muito popular no que hoje 

chamamos de Europa. Na Espanha o gênero era bastante difundido na Idade 

Média, tanto na forma escrita como na oral. Cristãos e muçulmanos 

                                                           
24 Forma popular dos romances escritos em livretos, pendurados em cordas e vendidos nas 
praças. 
25 Coleção de romances. “Los romances son poemas de carácter narrativo, por lo general no 
muy extensos (…) Es una forma literaria originalmente oral, cantada o recitada con 
acompañamiento musical (…)”. PUÉRTOLAS, Julio Rodríguez. Romancero. Madrid: Akal, 
1992.  
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apreciavam as histórias – que também chegaram a ser escritas em árabe 

(2011, p.197-198) – sobre castelos, gigantes e batalhas. 

Considera-se que o gosto por aquela literatura na Espanha estendeu-se 

por um longo tempo, mesmo que em outras regiões já tivesse perdido sua 

importância. No século XVI eram publicados muitos romances de cavalaria, 

entre eles, Tirante el Blanco, um dos mais conhecidos no século anterior (1490) 

e Palmerín de Oliva, de 1511 (2011, p.198).  

A popularidade dos romances de cavalaria ocasionou publicações em 

diferentes formatos, como contos e pliegos sueltos e tanto os espanhóis como 

os portugueses os consumiam. No reinado de Dom Sebastião, foram muito 

divulgados e o apreço do Rei por esses livros o fez agir como se fosse uma 

personagem daquelas narrativas (2011, p.200). Depois de sua morte, 

considerada heroica em Alcácer Quibir (1578), este mesmo Rei assumiu 

finalmente o cunho do herói, que tanto buscou em vida, e seu mito chegou até 

o nosso continente, influenciando tradições populares e até fatos políticos no 

Brasil26.  

Os romances de cavalaria são longos relatos nos quais fatos incríveis e 

muitas vezes inverossímeis são contados. Neles aparecem personagens 

heroicos, criaturas fantásticas e ações de valentia em lugares encantados. Os 

leitores aceitavam as narrativas sem contestar-lhes o conteúdo e se 

identificavam muito com aquele mundo de fantasia. As oportunidades mínimas 

de alfabetização e a crença em superstições naquela época tornavam tais fatos 

possíveis na mente popular. 

Com as viagens dos navegadores o imaginário nos romances foi 

vivenciado na busca do El Dorado e na vontade de cristianizar o mundo, pois 
                                                           
26Referência à Guerra do Contestado, em 1912, na cidade de Palmas, no Sul do Brasil, 
iniciada com o ataque a um grupo de “fanáticos” liderados por um monge chamado José Maria. 
Eles acreditavam que Don Sebastião viria dos céus para salvá-los do Mal (MENEZES, 2002, 
p.9-13). Essa ideia de salvação milagrosa em um futuro próximo foi conhecida como 
“sebastianismo” e fez parte de movimentos como o do Contestado e também o de Canudos. 
Somava-se a essa crença em Don Sebastião um hábito de José Maria que chamava a atenção 
de todos. O monge carregava sempre consigo uma edição da narrativa de Carlos Magno. Nos 
momentos de folga ele a lia para seus seguidores, transmitindo os ideais de cavalaria contidos 
nas aventuras descritas no livro. Sabe-se que a partir daquelas leituras os pequenos grupos de 
elite que foram se formando para enfrentar os militares receberam o nome de Pares de França, 
influenciados pela narrativa que tanto escutaram. Misturando a crença na sua salvação pelas 
mãos de Don Sebastião e o ideal cavalheiresco, a Guerra do Contestado serviu para mostrar o 
tipo de pensamento vigente no meio sertanejo, onde se entrelaçavam motivos reais, políticos, 
sociais e sobrenaturais. 
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os homens engajados naquelas empreitadas se achavam instrumentos da 

vontade de Deus (LEONARD, 2004, p.88) e com a missão de levar Sua palavra 

para outros continentes.  

Um bom exemplo do tipo de pensamento influenciado pelas histórias de 

cavalaria foram os relatos de viagem e os mapas náuticos27 cheios das 

imagens dos monstros descritos naquelas narrativas.  

Batalhas enfrentadas por heróis como Carlos Magno tiveram esse mar 

tenebroso como testemunha. Encontramos em um fragmento de Amadís de 

Gaula uma descrição assustadora do mar e do monstro que o habitava, 

confirmando o que se pensava sobre ele na Idade Média: 

 

Embarcóse para pasar a la corte del Emperador de Constantinopla, y 
yendo por la mar navegando con muy buen viento, súbitamente 
tornando al contrario, como muchas veces acaece, fue la mar tan 
embravecida, tan fuera de compás, que ni la fuerza de la fusta, que 
grande era, ni la sabiduría de los mareantes no pudieron tanto resistir, 
que muchas veces en peligro de ser anegada no fuese; las lluvias 
eran tan espesas y los vientos tan apoderados y el cielo tan oscuro, 
que en gran desesperación estaban de ser las vidas remediadas 
(1924, p.126-127). 

 
 

Um pouco mais adiante se lê sobre um monstro que amedrontava a todos 

os marinheiros. Comparado ao Diabo, nasceu de um grande pecado e vivia em 

uma ilha, assustando a qualquer visitante: 

 

Tenía el cuerpo y el rostro  cubierto de pelo, y encima había conchas, 
sobrepuestas unas sobre otras, tan fuertes, que ninguna arma las 
podía pasar, y las piernas y pies eran muy gruesos y recios, y encima 
de los hombros había alas tan grandes, que fasta los pies le cobrían 
(1924, p.127). 

 
 
A descrição minuciosa do monstro ainda continua nos parágrafos 

seguintes. Convencer os leitores de que aquelas imagens eram verdadeiras 

não era tarefa difícil e o que estava documentado em papel cumpriu bem essa 

função. 

A imprensa publicou os romances de cavalaria, amplamente difundidos 

pelas vozes de menestréis durante muito tempo, e aumentou sua distribuição 

popularizando-os ainda mais e potencializando as crenças impregnadas no 

                                                           
27 Imagem de mapa em anexo p. 134. 
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pensamento medieval.  Não foi difícil repassar a mesma crença transmitida 

pela voz dos narradores para os impressos, o que fez com que o êxito dos 

romances de cavalaria atravessasse vários séculos até chegar a uma fase 

mais tardia na Espanha. 

A importância daquelas narrativas influenciou muitos autores. O mais 

conhecido foi Cervantes, com seu Don Quijote de la Mancha, do século XVII, 

sobre uma personagem que enlouquece depois de ler muitos romances de 

cavalaria. Em um capítulo, Don Quijote conversa com seu escudeiro Sancho 

Panza, quem põe em dúvida a veracidade daquelas histórias: 

 

̶  Paréceme, señor hidalgo, que la plática de vuestra merced se ha 
encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros 
andantes en el mundo, y que todos los libros de caballerías son 
falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la república, y que yo he 
hecho mal en leerlos, y peor en creerlos, y más mal en imitarlos, 
habiéndome puesto a seguir la durísima profesión de la caballería 
andante, que ellos enseñan, negándome que no ha habido en el 
mundo Amadises, ni de Gaula ni de Grecia, ni todos los otros 
caballeros de que las escrituras están llenas (2000, p.495). 

 
 

Utilizando-se de exemplos de personagens dos romances de cavalaria, 

como Amadis de Gaula, El Cid, Carlos Magno e seus inimigos, Don Quijote 

demonstra sua crença naquelas narrativas ao dar uma resposta, que reflete o 

pensamento dos leitores da época, a Sancho Panza: 

 

Porque querer dar a entender a nadie que Amadís no fue en el 
mundo, ni todos los caballeros aventureros de que están colmadas 
las historias, será querer persuadir que el sol no alumbra, ni el yelo 
enfría, ni la tierra sustenta; porque ¿qué ingenio puede haber en el 
mundo que pueda persuadir a otro que no fue verdad lo que la infanta 
Floripes y Guy de Borgoña, y lo de Fierabrás con la puente de 
Mantilbe, que sucedió en el tiempo de Carlo Magno, que voto a tal 
que es tanta verdad como es ahora de día? Y si es mentira, también 
lo debe de ser que no hubo Héctor, ni Aquiles, ni la guerra de Troya, 
ni los doce Pares de Francia, ni el rey Artús de Inglaterra, que anda 
hasta ahora convertido en cuervo y le esperan en su reino por 
momentos (2000, p.496). 

 

A obra de Cervantes demonstra o interesse tardio na Espanha pelos 

romances de cavalaria e esse mesmo gosto se mantém no Brasil também 

tardiamente avançando pelo século XX. As mesmas personagens do livro do 

Imperador Carlos Magno citadas por Don Quijote serviram de exemplo a ser 

seguido por sua valentia e atos heroicos.  
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Alguns autores registram que essa história teve muita importância na vida 

do sertanejo e foi uma das mais vendidas junto com o Lunário Perpétuo, 

pequeno livro de ensinamentos, rezas, horóscopo e vidas de santos, que 

muitos carregavam sempre consigo, como uma Bíblia a ser seguida 

(CASCUDO, 2000, p.121-122).  Marlyse Meyer mostra o significado da 

narrativa de Carlos Magno ao afirmar que: “Fixado em livros, mas também em 

folguedos, a lembrança de Carlos Magno impregna memórias, escritas ou 

orais, ‘letradas’ ou ‘populares´, embala sonhos e encantamentos das crianças” 

(2001, p.140). 

Trazida para o Brasil pela memória dos colonizadores ou pelos livros, a 

História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França se espalhou 

pelo Nordeste ganhando a preferência popular. A versão em português de J. 

Moreira de Carvalho era a que chegava às mãos do público.  Pergunto-me 

porque ela foi tão apreciada pelo brasileiro, principalmente o do interior, do 

sertão, de lugares afastados do litoral, por onde os romances de cavalaria e 

outros livros entraram? A primeira resposta é que o sertanejo vivia em 

descompasso com as cidades litorâneas, em um sistema arcaico em suas 

relações sociais, levando a sério valores antigos ainda ligados a sistemas 

medievais trazidos durante a colonização. A segunda resposta é a de que 

Carlos Magno representava uma ordem unitária que se implantou de forma 

violenta “a ferro e fogo no Novo Mundo: uma fé, uma lei, um rei” (MEYER, 

2001, p.156) e quase sempre disfarçada nas festas autorizadas pela Igreja 

Católica, e ainda bastante populares nas pequenas cidades do interior.   

As façanhas de Carlos Magno, seus pares de França e seus inimigos se 

inseriram na vida do sertanejo e do interiorano de forma a serem reelaboradas 

e representadas em outros contextos, como nas tradições populares a exemplo 

da Festa do Divino, nas regiões do Maranhão, no Vale do Paraíba e Paraty, 

além da Congada de São Benedito, em Poços de Caldas (2001, p.140). 

Reminiscentes da época da catequese, nasceram do esforço da missão de 

conversão dos jesuítas. As lutas entre mouros e cristãos, repetidas nas festas 

de fundo religioso, confundem realidade e ficção, mas a implantação do 

cristianismo no continente recém-descoberto sempre fora a ideia principal. 

Assim como os autores europeus foram influenciados pelos romances de 

cavalaria, escritores brasileiros também demonstraram em seus textos o gosto 
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pela narrativa de Carlos Magno. Isto poderia aparecer em seus trabalhos como 

reminiscências do próprio escritor, através de alguma personagem ou uma 

cena relacionada a algum episódio daquele romance. Em Tropas e boiadas  

Hugo de Carvalho Ramos fala de uma cavalhada guardada nas lembranças da 

personagem Nhá Lica e nela aparecem o Imperador Carlos Magno, a Princesa 

Floripes e o gigante Ferrabrás: 

 

Não guardava, muito menos daquele tempo na capital, lembranças 
das cavalhadas que o imperador eleito do Divino realizava no campo 
de São Francisco para gáudio da população local, com aquelas 
histórias tocantes do cativeiro dos cristãos na torre de Ferrabrás, os 
amores da princesa Floripes com o par de França, o cativeiro dos 
mouros, a sua conversão na capelinha, que armavam ao segundo 
dia, e, no terceiro, a corrida final das argolinhas, que punha termo 
àqueles divertimentos (1917, p.46).28 

 

 É certo que a narrativa da história de Carlos Magno foi bastante 

conhecida pelo povo sertanejo na forma de prosa, mas descobrimos que ela 

nos chegou também em pliegos sueltos, pequenos livrinhos baratos vendidos 

em feiras, os quais popularizaram os longos romances ibéricos. Com as 

viagens de exploração à América, esses livretos foram enviados nos navios em 

grande quantidade. Na coleção de Augustín Durán (1862), na seção de 

romances vulgares caballerescos (1851, p.229) encontramos um pliego suelto 

com um longo título:   

 

Romances de Carlo-Magno y los doce pares de Francia que contiene: 
el desafio de Oliveros y Fierabrás, los amores de Floripes y Gui de 
Borgoña, con otras muchas aventuras, amores y guerras, así mismo 
se refiere la batalla de Roncesvalles, la muerte de Roldán y de otros 
pares de Francia, todo según el libro vulgar de Carlo-Magno y la 
crónica del Arzobispo Turpín.  

 

Poesias como essa cruzaram os mares entre os livros mais tradicionais e, 

em um meio marcado pela alfabetização escassa, elas se destacaram. Além de 

lidas, também foram transmitidas pelos recitadores nordestinos e assimiladas 

em outros tipos de representações populares.  

Segundo Câmara Cascudo, a literatura oral era passada através das 

danças de roda, dos jogos infantis, dos acalantos, das adivinhações, dos 

                                                           
28 Obra digitalizada pelo Instituto Centro-Brasileiro de Cultura. RAMOS, Hugo de Carvalho. 
Tropas e boiadas. 1917. Disponível em: <https://www.scribd.com/> Acesso em: 17/12/2014. 
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desafios e da improvisação popular (2006, p.21-22). Façamos um parêntesis 

aqui para tratar rapidamente da expressão “literatura oral”, adotada por Câmara 

Cascudo. Para outros como Jack Goody, ela é um pouco problemática, pois ao 

usarmos o termo literatura, pressupõe-se algo escrito. Ele prefere usar a 

expressão lecto-oral quando uma influencia a outra (2012, p.43), e dessa 

maneira, evitar confusões. Ao abordarmos o tema, adotamos as formas mais 

atuais, tradição oral ou oralidade. 

Segundo Câmara Cascudo, o repertório de histórias como as da Princesa 

Magalona, da Imperatriz Porcina e de Carlos Magno e os doze Pares de 

França eram conhecidas pelo povo de forma representada ou contada. Além 

disso, os processos de versificação popularizada facilitaram a memorização de 

seus divulgadores. Tais histórias chegaram ao Brasil e ao resto da América em 

“livrinhos” enviados pela Espanha e Portugal. O que ele chamava de “livrinhos” 

eram apenas as histórias resumidas de clássicos da literatura em pliegos de 

cordel, estes que originaram nosso cordel brasileiro e os corridos latino-

americanos (2006, p.21-22): 

 

Dom Francisco Rodríguez Marin, citado por Juan Alfonso Carrizo, 
procurou no Arquivo Geral das Índias, em Espanha, os registros de 
despachos das naus que partiam para América, pesquisando quais 
livros seriam enviados nos séculos XVI e XVII. A partir de 1580, ano 
da posse de Felipe II, unificando administrativamente a península 
ibérica, Marin depara ‘veinte resmas de Pierres y Magalona’ 
mandados para Nueva Espana e Puerto Belo. A frota de 1599 levou 
‘siete caxas donde van quarenta resmas de menudencias, como son 
Calro Manos y Oliueros de Castilla y otras muchas suertes de libros y 
coplas para niños. Echase de ver, pues,que contra lo que hasta ahora 
se ha creído, con Carlomagno y Oliveros se desttaban en América los 
muchachos, más que con catecismos y cantones’. Em 1605 seguem 
‘seys libros de Calro Mano, doce Doncella Teodor’, etc. Esses livros 
viajavam do México para Argentina, via Peru. Compreende-se que o 
mercado brasileiro fosse o mesmo (2006, p.209)29. 
 

 

Os exemplares mais baratos enviados para cá pela Companhia das Índias 

desde o século XVI continuaram a ser reeditados em verso e prosa, eram 

decorados, declamados e cantados, mantendo-se assim a tradição até hoje 

entre o povo mais simples e semiletrado (2006, p.210). Antônio Lopes (1967, 

p.6) observa que no romanceiro maranhense de meados do século passado, 

as versões dos romances peninsulares colhidos em sua terra eram recitadas 

                                                           
29Texto reproduzido como o original. 
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ou cantadas por gente do povo, homens e mulheres que não sabiam ler ou 

escrever.  

Câmara Cascudo (2000, p.123) afirma que os poetas sertanejos, em suas 

cantorias, passaram alguns episódios da história de Carlos Magno para 

sextilhas, como a prisão de Oliveiros, a luta de Ferrabrás e faziam até um 

resumo da vida do Imperador. Assim, o romance ibérico foi perpetuado em 

nosso continente pela Literatura de Cordel sem que o sertanejo tivesse 

consciência de sua origem europeia. 

Alguns cordelistas importantes escreveram poesias dedicadas à história 

do Imperador Carlos Magno. Um deles foi Leandro Gomes de Barros. Seu 

cordel intitulado Batalha de Oliveiros e Ferrabraz que narra a luta sangrenta 

entre o par de França e o gigante turco, foi muito conhecido no Nordeste. 

Abaixo, um trecho de uma edição de 1913: 

 

[...] O almirante Balão 
Tinha um filho – o Ferrabraz, 
Que entre os turcos, era o mais 
Que tinha disposição 
Mesmo em nobreza de acção 
Era o maior que havia 
Então em toda Turquia 
Onde se ouvia fallar, 
Tudo tinha de respeitar 

 Ferrabraz de Alexandria [...]30 

 

Ao observarmos o poema notamos sua semelhança com o pliego suelto 

encontrado em Romancero General ó Colección de Romances Castellanos 

Anteriores al Siglo XVIII na obra de Augustín Durán: 

 

(…) Ya sabrán que hubo en Turquía, 
En nuestros pasados tiempos, 
El almirante Balán, 
Señor de todos sus reinos. 
Este tal tenía un hijo 
Agigantado en su cuerpo, 
Que con quince piés de largo. 

                                                           
30Cordel disponível no acervo digital da Casa de Rui Barbosa. BARROS, Leandro Gomes de. 
Batalha de Oliveiros com Ferrabraz. Recife: Livraria Francesa, 1913. Disponível no acervo 
digital da Casa de Rui Barbosa: <http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=Rui 
Cordel&pasta= &pesq= LC6062| LC6 063|LC6064>. Acesso em: 15/2/2014. Imagem em anexo 
p. 135. 
 



32 

 

Era una torre de huesos, 
Y por su grande valor 
Este nombre le pusieron: 
Fierabras de Alejandría, 

                  El que á nadie tuvo miedo (...).31 

 

Observamos em outro cordel a manutenção da mesma forma imperativa, 

vista no pliego suelto, para chamar a atenção do leitor para a história que será 

contada. Vejamos um trecho de A prisão de Oliveiros de Gomes de Barros e 

outro do pliego suelto anônimo: 

 
Cordel: 

 
Quem leu a batalha horrenda 
De Oliveiros e Ferrabraz 
Não deve ignorar mais 
O que é uma contenda 
Vê uma luta tremenda,  
como se ganha a vitória. 
Pode guardar em mimoria 
O combate mais horrível 
Paresse até impossível 
O passado desta história (...).32 

 

Pliego suelto: 

Suenen cajas y clarines 
Y sonoros instrumentos 
En acordes consonancias 
Por los espacios del tempo, 
Para dar claras noticias 
Del caso mas estupendo, 
La mas reñida batalla 
Y los mas recios encuentros 
Que ha habido entre espada y lanza (...).33 
 

 

                                                           
31Trecho do livro de Augustín Durán: Sección de romances vulgares caballerescos. In: 
Romancero general, ó colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII. Recogidos, 
ordenados, clasificados y anotados. Tomo Segundo. Madrid: Imprenta de la publicidad, 1851, p. 
229-242.Disponível em:<http://books.google.com.br/books/about/Romancerogeneral%C3 % 
B3Coleccionderomanc.html?id=BzDYJuvhW-8C&redir_esc=y> Acesso em 14/08/2011. Imagem 
em anexo p. 136. 
32 BARROS, Leandro Gomes de. A prisão de Oliveiros e dos seus companheiros.  Edição 
encontrada no arquivo digital da Casa de Rui Barbosa. Disponível em:<http://www. 
casaruibarbosa. gov.br/cordel/leandro_colecao.html> Acesso em: 10/11/2012. Imagem em 
anexo p. 137. 
33 DURÁN, Augustín. p. 229. 
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É certo que os dois exemplos mantêm uma afinidade quanto à forma e 

quanto ao que se narra. Seria natural, por tais motivos, pensar-se que a poesia 

de Leandro Gomes de Barros tivesse saído diretamente do pliego suelto citado. 

Na realidade, o que serviu de matriz para o cordel foi o texto em prosa, 

fazendo-se as adaptações devidas para transformar uma modalidade em outra.  

A autora Jerusa Pires Ferreira afirma que a transformação de prosa em 

poesia popular foi facilitada pelo fato da primeira ser um “conjunto de relatos de 

tramas simples” e que, mesmo sendo muitos e extensos, podem ser facilmente 

transmitidos ou adaptados (1993, p.17). A complexidade da prosa se resume 

em quantidade inferior de versos, mas não diminui a relevância do que se 

narra, pois foram escolhidos momentos cruciais do livro original. O poeta 

aparenta ter uma grande memória e bastante capacidade de síntese ao criar 

seus versos, mas na verdade há certa obediência (1993, p.25) ao texto matriz, 

por isso não há mudanças quanto aos fatos narrados. 

Não podemos deixar de citar dois autores célebres que trataram da 

influência da História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França: 

Monteiro Lobato (1948) e Guimarães Rosa (1967).  

Em A onda verde, de Monteiro Lobato, o autor dedica um capítulo para os 

chamados “livros fundamentais”, nos quais inclui Carlos Magno e os doze 

pares de França, que faz parte das suas memórias infantis: 

 

Não se dirige à libido, e sim ao instincto guerreiro que nos legou o 
troglodyta e que a civilização vem apurando através dos séculos. 
A imaginação ali cabriola como potro insoffrido, liberto da baia. 
Aquelles heroes que fendem cabeças de mouros durante trezentas 
paginas a fio, o cheiro de sangue que exhala a historia, as façanhas 
inauditas dos invencíveis pares de França, tudo aquillo por junto 
fórma um amavio inebriante, capitoso como os vinhos fortes. 
É livro formador. Desperta o gosto pela leitura e conduz à boa estrada 
quantos no tempo próprio lhe põem a vista em cima (1922, p.158-
159). 

 

Como parte de um capítulo em Caminhos do imaginário no Brasil, Marlyse 

Meyer analisa as referências à história de Carlos Magno em Grande Sertão 

Veredas, de Guimarães Rosa e demonstra que a estrutura da desavença entre 

partidos inimigos no romance é associada às lutas entre mouros e cristãos. A 

autora também afirma que podemos comparar a personagem Diadorim ao par 
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de França, Gui de Borgonha, e que a última batalha do livro equivale às lutas 

apresentadas nos folguedos populares (2001, p.154-155).  

Outros escritores foram influenciados pelos romances de cavalaria. O 

próprio Ariano Suassuna afirmava em suas entrevistas que sua inspiração 

vinha dessas narrativas e não escondia seu encanto pelas lutas entre mouros e 

cristãos dos folguedos populares. A Pedra do Reino é a mais pura 

representação dessas histórias ao recriar um dos momentos sebastianistas 

mais significativos do Nordeste. Em São José do Belmonte, no interior de 

Pernambuco criou-se até um memorial para lembrar o episódio34 ocorrido na 

cidade onde cavalhadas são realizadas todos os anos. Até há pouco tempo, o 

principal convidado era o próprio Ariano Suassuna vestido de imperador. 

 Pertencente à memória do povo, de escritores ou da elite, o certo é que o 

mito do Imperador Carlos Magno, seus soldados e inimigos fez e ainda se 

mantém vivo nos pensamentos e nos sonhos de muitas pessoas, as quais. 

procuram revivê-lo ainda em representações populares, ou no consumo de 

obras literárias que o incorporaram como pano de fundo para outras histórias. 

É esta assimilação do mito pelo povo que nos faz ingressar em outro lugar que 

não o literário para observá-lo. Esse outro lugar é o religioso, o lugar do rito. O 

rito o reproduz e o faz ser revivido trazendo-o para o agora. O lugar de nossa 

escolha está inserido no Nordeste que sempre valorizou os romances de 

cavalaria, as “estórias de trancoso”, as narrações de estórias feitas nas 

varandas das casas à noite. É o lugar dos rituais de matriz africana que se 

misturaram com as tradições católicas. Esse espaço sagrado é o Terreiro da 

Turquia, em São Luís, no Maranhão, para onde viajaremos nos próximos 

capítulos. Antes vamos conhecer brevemente a narrativa do Imperador Carlos 

Magno e as aventuras contadas em um livro tão amado pelos brasileiros por 

décadas. 

 

 

 
                                                           
34Em 1838, o que aconteceu na cidade de São José do Belmonte foi algo indescritível. 
Reunidos por um fanático que acreditava na volta de Dom Sebastião, várias pessoas passaram 
três dias fazendo sacrifícios humanos e de animais. Todos acreditavam que ao encharcarem 
um enorme boco de pedra com sangue, Dom Sebastião retornaria para salvá-los dos 
sofrimentos. Como viram que nada aconteceu, saíram em marcha pela cidade, mas foram 
mortos pela polícia.  
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1.1 CONTANDO A HISTÓRIA DE CARLOS MAGNO, OS PARES DE 

FRANÇA E FERRABRÁS DE ALEXANDRIA 
 

Carlo Magno, siendo Emperador, hizo 
muchas cosas maravillosas. Imperó trece 
años, y antes había reynado treinta y tres. En 
tierra de Roma edificó muchas ciudades, 
restauró muchas villas y lugares, que fueron 
destruidos por grandes guerras, é hizo otras 
hazañas, que por excusar prolixidad dexo de 
contar. 
     

 Historia del Emperador Carlo Magno35 
 

 
Antes de começarmos a desvendar os caminhos traçados pela narrativa 

de Carlos Magno incorporada ao Tambor de Mina, devemos simplesmente 

contar aquela história em breves palavras. Escolhemos a primeira parte da 

História de Carlos Magno e dos doze pares de França porque compreendemos 

que esta influenciou muitas expressões populares, como festas, danças, além 

da religião – nosso foco aqui – denominada Tambor de Mina.  

Esse livro foi amplamente difundido na Península Ibérica e nas colônias 

portuguesa e espanhola. Segundo Jerusa Pires Ferreira em Cavalaria em 

Cordel, a tradução para português de Jerônimo Moreira de Carvalho chegou ao 

Brasil em edições mais extensas ou simplificadas (1993, p.XVI), o que facilitou 

sua fácil divulgação e assimilação, ganhando assim cunho popular. Utilizamos 

a edição de 1863, traduzida do espanhol para o português por Jerônimo 

Moreira de Carvalho, da Typographia Rollandiana de Lisboa. Recontar essa 

história é imaginar como os diversos narradores teriam procedido oralmente ao 

longo do tempo. Nossa brevidade significa suprimir alguns fatos e escolher 

outros que sugerem uma determinada relevância de alguns pontos da história e 

refletem um fenômeno natural da oralidade. Isso nos permite voltar no tempo e 

ao lugar daqueles que se inspiraram nas aventuras de Carlos Magno, seus 

pares de França e no universo dos turcos ou mouros Ferrabrás, Balão e 

Floripes cujas lutas, conflitos, valentia e atos heroicos preenchem o imaginário 

popular. Iniciemos, então, a narrativa que descreve suas personagens 

principais, o Imperador Carlos Magno e o gigante turco Ferrabrás. 

                                                           
35 Tradução do francês para o espanhol de Nicolás de Piamonte. 
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Muito conhecido por sua bravura, Carlos Magno foi desafiado por 

Ferrabrás, filho do Almirante Balão e irmão da Princesa Floripes. O gigante 

também era muito afamado por ter matado milhares de cristãos e por ter 

roubado as relíquias sagradas de Jesus em Roma. As relíquias eram sua coroa 

de espinhos, os santos cravos que o prenderam à cruz e o bálsamo sagrado 

que serviu para embalsamá-lo. Sabendo da presença do imperador e de seus 

pares de França em Mormionda, o turco dirigiu-se àquela cidade chamando-os 

à luta. 

Ferrabrás era também conhecido na literatura de cordel, por exemplo, na 

poesia de Leandro Gomes de Barros, ele é descrito como um homem muito 

forte e destemido: 

 

Ferrabraz era um gigante 
De corpo descomunal, 
Como nunca teve igual, 
Nos reinos do almirante 
Elle só, era bastante 
Para cinco mil guerreiros 
Oito dez mil cavaleiro 
Morreram pelas mãos d’elle 
E só tirou sangue n’elle 
A espada de Oliveiros. 

 

Famosos por sua valentia e lealdade ao imperador, os pares são mais de 

doze e seus nomes mais conhecidos são: 

 

Primeiramente de Roldão, Conde de Cenobia, filho do Duque Milaõ, e de 
Berta, irmã de Carlos Magno; Oliveiros, Marques, filho do Duque Regner 
de Hens; Richarte, Duque de Normandia; Guarim, Duque de Lorena; Jofre, 
Senhor de Burdeos; Hoel, Conde de Nantes; Urgel de Danoa, Rei de 
Daria; Lamberto, Principe de Brucelas; Tietri, Duque de Dardania; Bosim, 
de Genova; Gui de Borgonha; Astolfo, Rei de Inglaterra; Guadeboa, Rei de 
Friza, Galalão, que fez depois a traição; Sansaõ, Duque de Borgonha; Reol 
de Nantes; Guilherme Crescor; Nemé, Duque de Bávera; e outros muitos, 
que ainda que não andavaõ continuamente com Carlos Magno (...).36 

 

Curioso, Carlos Magno quis saber quem o desafiava e teve notícias de ser 

o gigante um turco, filho do Almirante Balão e que havia roubado as santas 

relíquias de Roma. Preocupado, o imperador mandou que Roldão enfrentasse 

                                                           
36 Fragmento da Historia do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França, 1863, p.22. 
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Ferrabrás, mas o conhecido cavaleiro se recusou por achar os turcos muito 

perigosos. Vendo que ninguém se oferecia, Oliveiros, mesmo gravemente 

ferido, prontificou-se a aceitar a peleja com o gigante. A frase “Levanta-te, 

Turco Infiel, e toma as tuas armas, e monta a cavalo, e vem peleijar, (...)” 

(MOREIRA DE CARVALHO, 1863, p.31) inicia o relato sobre a terrível batalha 

entre Oliveiros e Ferrabrás e um extenso diálogo entre os dois valentes 

guerreiros. Desconfiado, Ferrabrás pergunta o nome de Oliveiros e este se 

recusa a dizê-lo para não atrair a fúria daquele que pretendia matá-lo se 

descobrisse que era um dos pares de França. Trava-se ali uma batalha não só 

física, mas principalmente oral, como uma peleja aos moldes de um desafio 

nordestino. 

No livro, a luta se estende ao longo de sete capítulos e no último, 

Ferrabrás, gravemente ferido, cede à valentia de Oliveiros e pede para ser 

batizado cristão.  Embora pensemos que a luta termina aí, justamente quando 

aquele é derrotado, capturado e levado por seus inimigos para as terras dos 

turcos. Entrementes, Carlos Magno encontra Ferrabrás ferido e o leva como 

prisioneiro. 

Oliveiros e alguns pares de França não permanecem muito tempo na 

masmorra porque a Princesa Floripes os resgata e os esconde em seus 

aposentos. Apaixonada por Gui de Borgonha, ela prometeu que os ajudaria a 

fugir se facilitassem seu encontro com o cavaleiro. Nos capítulos seguintes, 

tanto Carlos Magno como o Almirante Balão mandam embaixadores para 

tentar algum acordo. O primeiro exigia a devolução de seus pares e as 

relíquias, enquanto o segundo reclamava seu filho Ferrabrás. Encontrando-se 

pelo caminho, os soldados travam grande batalha onde a maior parte dos 

turcos é morta.  

Ao chegarem aos domínios do Almirante Balão, os pares de França, 

incluídos Roldão e Gui de Borgonha, são presos por terem matado os turcos. 

Mesmo rendidos, os cristãos tentam convencer o oficial turco a entregar as 

relíquias e converter-se, mas a resposta é negativa. A princesa Floripes ouve 

tudo e consegue juntar todos os pares, armá-los e entregar-lhes as relíquias 

que estavam com seu pai, além de se comprometer a converter-se ao 

cristianismo para casar-se com seu amado Gui de Borgonha.  
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Depois de uma luta sangrenta, os pares tomam a torre do castelo, mas 

não conseguem sair dele por estarem cercados por Balão e seus soldados. No 

auge da luta, Gui de Borgonha é preso pelos turcos que querem logo enforcá-

lo. Cientes disso, os cavaleiros abandonam a torre e lutam bravamente contra 

os turcos para tentar evitar a morte do par de França, mas sem conseguir 

safar-se de vez dos turcos, os cavaleiros são forçados a permanecer na torre. 

Enquanto isso, Carlos Magno pensa que não houve nenhum sobrevivente, mas 

ao receber noticias de que estão vivos, resolve reunir os soldados para 

resgatá-los. Após muitas lutas e peripécias, Carlos Magno prende o Almirante 

Balão e liberta seus pares de França enquanto a Princesa Floripes se converte 

ao cristianismo e se casa com seu amado. Finalmente, Carlos Magno resgata 

as relíquias e assim termina a longa narrativa, dividida em cinco capítulos entre 

os quarenta e sete do segundo livro que relata as lutas entre mouros e cristãos. 

Inimigos históricos, estes grandes adversários nas guerras da 

Reconquista motivaram a admiração ou o ódio de gente que conheceu 

posteriormente suas histórias. Os cristãos, personificados nos reis, príncipes e 

valentes soldados, conquistaram o apreço de muitos leitores dos romances de 

cavalaria, enquanto os mouros foram desprezados e odiados pelos mesmos. A 

admiração pelos primeiros e o ódio pelos segundos extrapolou as páginas dos 

livros e passaram a fazer parte do imaginário europeu, o qual também nos foi 

transmitido. No Nordeste, nós o transformamos em representações populares e 

até nossa língua incorporou termos pejorativos para os descendentes dos 

mouros, como, por exemplo, “ferrabrás”, que equivale a chamar alguém de 

pérfido, ou de bandido. Nas cavalhadas, os mouros, considerados maus, 

usavam o encarnado e os participantes não queriam fazer sempre esse papel, 

preferindo representar o cristão em anos seguintes.  

Além do gosto pelas lutas sangrentas entre mouros e cristãos, todo um 

repertório de imaginário é valorizado pelos que conheceram a narrativa através 

da escrita ou da oralidade. Daí, é necessário tratar antes dos imaginários 

carolíngio e mouro, dando mais relevância a este último por serem os mouros, 

ou turcos, segundo a denominação popular, aqueles que se transformaram em 

entidades da encantaria e angariaram a preferência dos seus participantes. 

A seguir, tratamos do imaginário imbricado na narrativa porque não basta 

conhecer apenas a história das lutas de Carlos Magno e seus para 
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compreendermos o porquê dessa preferência. No terreiro, o imaginário relativo 

à Família Turca é construído a partir dos elementos trazidos pela narrativa. O 

apreço pela valentia de Ferrabrás e pelo encanto da Princesa Floripes, surge 

da relação do livro com a comunidade do terreiro cujo fio condutor é sempre a 

mãe de santo a qual podemos comparar àquele mesmo mar cruzado pelos 

colonizadores que trouxe a história de um imperador, seus pares e inimigos 

mouros. 
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1.2 ORIGENS DO IMAGINÁRIO CAROLÍNGIO NO BRASIL 

 
Nessa última batalha 
Sanguinolenta e tyranna 
Minha espada durindana 
Não mostrou uma só falha, 
Daquella bruta canalha 
Arrebatei a victoria, 
Que ficará em memória 
Aqueles grandes perigos 
Os cavaleiros antigos 
Foi a quem désses a gloria. 

          
Leandro Gomes de Barros37 

 
As façanhas de um rei franco, seus soldados e seus inimigos encantaram 

o Brasil entre os séculos XIX e XX. Suas histórias preencheram o imaginário de 

um povo que as transformou em poesia e festas populares ainda hoje muito 

apreciadas por quem já assistiu às apresentações tradicionais remanescentes. 

Foi através da memória, as vozes e dos livros trazidos pelos antigos 

navegadores e amantes de histórias fantásticas e truculentas, que aquelas 

personagens chegaram ao nosso continente. Os fatos narrados no subcapítulo 

anterior se referem a um livro, um texto em prosa, traduzido do espanhol para o 

português por Jerônimo Moreira de Carvalho e bastante difundido no Brasil em 

meados do século XIX. Segundo informação retirada de Mouros, franceses e 

judeus, de Câmara Cascudo (2001, p.45), a tradução conhecida por nós teve 

como matriz o texto em espanhol de Nicolás de Piamonte38, em uma de suas 

primeiras edições publicadas em Sevilha (1525)39, livro este que possui partes 

da canção de gesta francesa Fierabrás40, originária do século XII. Na gesta 

está descrita a batalha de Oliveiros e Ferrabrás, a conversão deste ao 

cristianismo e a união da Princesa Floripes, irmã de Ferrabrás, com um dos 

                                                           
37 BARROS, Leandro Gomes de. Batalha de Oliveiros com Ferrabraz. Estado da Parahyba do 
Norte: Pedro Batista & C. 1913, p.6. Acervo digital da Casa de Rui Barbosa. Disponível em: 
<http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=RuiCordel&pasta=&pesq=LC7019>. 
Acesso em: 26/12/2014 
38 Imagem da contracapa do livro de Nicolás de Piamonte em anexo p. 138. 
39

 Historia Del Emperador Carlo Magno, en la cual se trata de las grandes proezas, y hazañas 
de los doce pares de Francia, y de cómo fueron vencidos por el traidor de Ganalón, y la cruda 
batalla que hubo Oliveros con Fierabrás de Alejandría, hijo del almirante Balán. 
40Fierabrás, chanson de geste. Chez F. Vieweg, Libraire – Èditeur, Paris MDCCCLX. 
<http://books.google.com.br/books/about/Fierabras.html?id=ezcWQYzlYZYC&redir_esc=y>. 
Acesso em: 16/01/2014. Imagem em anexo p. 139. 
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pares de França, Gui de Borgonha. Tais trechos também aparecem na 

segunda parte das narrativas de Piamonte e Moreira de Carvalho. 

A tradução de Moreira de Carvalho da história de Carlos Magno é um 

texto consideravelmente tardio, sendo que os nossos primeiros contatos com 

as aventuras daquele imperador antecederam a referida tradução, através da 

memória dos colonizadores e por livretos que transformaram os clássicos em 

versões mais simplificadas e acessíveis ao grande público.  

Antes de ser publicada em prosa, a história de Carlos Magno já aparecera 

na forma de romance41. Partes do romance foram escritas por Juan José Lopez 

e outras, anônimas, foram feitas em forma de pliegos sueltos. Acredita-se que 

sua origem remonte ao século XII, mas não são informações confiáveis (1861, 

p. 248-267). Em sua temática, o romance coincide com o segundo livro, 

narrado em prosa e em cuja primeira parte se descreve a batalha de Oliveiros e 

Ferrabrás, além do amor entre Floripes e Gui de Borgonha. Nota-se que esses 

fatos se destacam no romance e em outros registros a serem abordados mais 

adiante. Ressaltemos aqui que, bem antes do século XVII quando essa 

publicação chegou às nossas terras, o imaginário europeu já era povoado 

pelas peripécias do Imperador Carlos Magno através de poesias, 

representações e recitações. A gesta La Chanson de Roland (1087), já trazia 

Carlos Magno como personagem vencedora de uma batalha contra o Emir 

Baligant (SIQUEIRA, 2009, p.5). O êxito da narrativa de Moreira de Carvalho 

no Brasil foi um pouco tardio e sua persistência é uma contradição se 

pensamos que os romances de cavalaria já não são apreciados pelo europeu 

no século XIX. 

Definidos alguns pontos sobre a introdução da narrativa de Carlos Magno 

no Brasil, retrocedemos para tratar da memória e do imaginário dos 

colonizadores. Nosso imaginário começou a ser moldado e receber importantes 

influências do outro, do estrangeiro, quando da chegada dos colonizadores. O 

tipo de colonização realizado pelos portugueses repercutiu de maneira singular 

e foi influenciado por sua forma de ver e entender o mundo. Devemos 

considerar também que sua intenção foi bem diferente daquela da colonização 

inglesa da América. Enquanto esta tinha um cunho mais "moderno", segundo 

                                                           
41 Forma poética de caráter narrativo, originalmente oral, cantada ou recitada, que surgiu na 
idade média (RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, 1992, p.5). 
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Franco Junior (2008, p.83), a portuguesa não tinha a intenção de encontrar 

horizontes desconhecidos ou configurar uma nova sociedade, mas apenas a de 

reproduzir a metrópole já existente. Isso, segundo o mesmo autor, produziu um 

"clima de arcaísmo" na colônia, resultante da utilização de elementos históricos 

ultrapassados na própria metrópole, cujo modelo estaria circunscrito a algumas 

instancias, como as políticas e econômicas, por exemplo, e conferiria um 

aspecto parcialmente medieval à sociedade ultramarina. 

De acordo com Silvano Peloso, os homens que desbravaram o Novo 

Mundo sonhavam com fortunas e glórias conforme a visão no romance 

arturiano do século XII, e cujo ideal de aventura relacionava-se ao espírito das 

cruzadas (1996, p.45). Aqueles homens cheios de sonhos teriam escassas 

possibilidades de realizar seus ideais em suas terras de origem, pois, segundo 

o estudo de Ana Márcia Alves Siqueira (2009, p.1), em sua maioria, eram 

predominantemente camponeses ou desocupados, simples e pouco cultos e de 

mentalidade medieval por falta de acesso às novidades quinhentistas. 

Além de conquistadores como Hernán Cortés, leitor aficionado de 

romances de cavalaria, personagens como Amadís de Gaula (1531) 

influenciaram gerações de leitores no Novo Mundo:  

 

Os ingredientes desse tipo de literatura de tons marcadamente 
populares são aqueles de segura fortuna em todos os tempos: ação 
sempre viva, aventuras, sentimentos e cenas de amor, heróis 
invencíveis e magnânimos, damas encantadoras, vigoroso tom 
descritivo, otimismo unido à coragem, etc. Reeditados várias vezes e 
com vários continuadores que dão vida a ciclos completos (aquele de 
Amadis chegará a contar ao todo doze livros), estes verdadeiros e 
próprios antepassados quinhentistas das modernas telenovelas 
gozarão de uma particular fortuna na idade das descobertas 
(PELOSO,1996, p.46-47).  
 

 
Peloso acrescenta que os mapas e cartas geográficas da época dos 

descobrimentos eram cheios de desenhos de figuras monstruosas.  Tinham, 

assim, uma relação muito maior com o imagético daquelas novelas do que com 

a realidade, pois o que não faltavam nesse gênero eram anões, monstros e 

gigantes de força descomunal. O autor afirma (1996, p.47) que quem partia 

para as terras distantes descritas naqueles mapas, se identificava com os 

heróis das gestas medievais e com todo um cenário fantasioso e mirabolante 

habitado por seres exóticos. 
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Assim, quem partia para o Novo Mundo estava convencido de que, 
participando desta empresa, teria tocado com a mão as maravilhas, 
as riquezas e os extraordinários espetáculos que os livros de 
cavalaria contavam de modo tão sedutor. Gigantes, anões, ilhas 
encantadas, amazonas, fontes mágicas e ouro em profusão, 
seguramente deviam existir em alguma parte das imensas terras que 
a Previdência tinha repentinamente aberto do outro lado do oceano 
(1996, p.48). 

 

 

Segundo Irving Leonard (2004, p.71-72), uma vez que os romances de 

cavalaria eram uma febre e uma literatura verdadeiramente popular, os leitores 

aceitavam credulamente tudo que vinha sendo escrito. Sua crença na 

veracidade das imagens e personagens descritas nos romances, influenciou 

profundamente a moral e o pensamento na sociedade. De resto, essa literatura 

também era um escapismo para a vida quotidiana monótona da época. 

Peloso ainda sustenta que os viajantes das terras novas admiravam 

também, além do Amadís de Gaula, o ciclo dos Palmerines inaugurado pelo 

texto anônimo espanhol (1511) Palmeirim de Oliva. Ao aportarem no Brasil, os 

navios eram inspecionados e facilmente encontravam-se entre livros religiosos 

muitos outros da literatura daquelas personagens (PELOSO, 1996, p.48). 

Tampouco podemos esquecer a influência de outra personagem muito 

marcante no imaginário medieval conhecida como El Cid, um nobre cristão 

descrito no famoso épico Cantar de Mío Cid, do século XIII que, por suas 

aventuras e valentia, marcou indiscutivelmente o pensamento do homem 

medieval. 

Os navegadores, ao chegarem às novas terras, esbarraram, ao manterem 

contato mais estreito com os índios, com uma tradição que já lhes era familiar, 

a de ouvir e contar histórias.  Tal experiência não era incomum nos navios, pois 

apaziguava a saudade e preenchia o tempo infindável das longas viagens. No 

profundo silêncio do mar, “era a vez da leitura solitária em algum canto do 

navio, ou daquela coletiva em voz alta, todos sentados em círculo” (1996, 

p.48). De acordo com Ana Siqueira (2009, p.1), os novos colonos que também 

compartilhavam dessa tradição oral, geralmente eram pessoas simples e pouco 

cultas e ainda impregnada. Inicialmente viviam no litoral, mas depois foram 

migrando para o sertão, para lugares de difícil acesso. Ao ingressarem no 
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interior isolado e patriarcal, “levaram ao congelamento desses modelos e 

propiciaram a identificação do viver e do sentir sertanejo, de seu imaginário 

com o imaginário medieval” (SIQUEIRA, p.2). Esse contexto propiciou a 

conservação de uma mentalidade mais arcaica e, naturalmente, uma 

identificação significativa com os mitos medievais cujas imagens, símbolos e 

ideário são sentidos e reproduzidos por aqueles lavradores. No entanto, a 

oralidade não era uma novidade ao chegar ao Brasil porque já fazia parte da 

cultura ibérica: 

 

Antes de 1500, muchas de estas fabulosas leyendas llegaron a los 
oídos españoles por las narraciones orales de quienes contaban 
cuentos o por los romances caballerescos de los trovadores, y 
pasaban de boca en boca. Mas si estos relatos verbales excitaban la 
credulidad de los oyentes, mucho más incendiaria y convincente era 
la evidencia visual que tuvieron después de esa fecha, cuando la 
recién inventada imprenta lo corroboró claramente ante sus ojos en la 
mágica forma impresa. (LEONARD, 2004, p.69). 

 

A chegada da imprensa e a divulgação mais popularizada dos romances 

de cavalaria vieram apenas confirmar o que eles já escutavam havia tanto 

tempo. Os livros que eram restritos aos mosteiros passaram a fazer parte do 

cotidiano do povo, como explica Irving Leonard (2004, p.69). Portanto, seria 

impossível desconsiderar os livros trazidos por aqueles homens e 

principalmente as imagens de seu imaginário. Ainda segundo Leonard, os 

livros de literatura tiveram tanta importância para o conquistador que chegaram 

a influir indiretamente no curso da história (2004, p.70). 

         Heróis como Carlos Magno, exemplo de homem medieval valente, 

corajoso, belo e de força extraordinária, são facilmente admirados pelos novos 

habitantes e outras personagens que, em muitos casos são históricas, como o 

próprio Carlos Magno, apelidado de imperador da barba florida, seu sobrinho 

Roldão ou El Cid, grande herói da Reconquista, são tidos como exemplo a ser 

seguido.  

Ora, ao examinarmos mais atentamente o Imperador Carlos Magno, 

vemos que vários fatores transformaram essa personagem histórica em mito 

ainda em vida. Segundo Le Goff (2009, p.58), as suas guerras e conquistas, a 

importância de instituições criadas em seu império e a própria forma como foi 

coroado foram ingredientes perfeitos para conferir-lhe status mítico. Sua 
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coroação como Imperador (800) pelo Papa Leão III em Roma foi significativo, 

pois sua titulação imperial, somada ao próprio ato da coroação em local 

consagrado, o colocava em um patamar diferenciado daquele dos outros reis, 

forjando assim uma imagem deslumbrante. Desenhou-se um homem alto e 

imponente, de olhos brilhantes, cabelo branco, que Le Goff afirma destoar 

muito da realidade (2009, p.60-61). Contudo, preservou-se e eternizou-se essa  

imagem magnífica de um mito destinado a ultrapassar as fronteiras francesas e 

chegar até nós e não a de um imperador baixinho de olhar inexpressivo.  

No Brasil, a História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de 

França, tornou-se o livro mais conhecido pelo sertanejo e pelo do interior 

nordestino. Lido nas noites de luar, após a labuta diária, tinha os cantadores 

como seus maiores divulgadores. Era praticamente uma obrigação conhecer as 

aventuras contidas naquela narrativa e de acordo com Câmara Cascudo: 

 

Não conhecer a história de Carlos Magno era ignorância 
indesculpável, indigna de bardos sertanejos, mesmo analfabetos. 
Faziam-na ler, folha por folha, escutando, aprendendo, 
entusiasmando-se, decorando, repetindo façanhas, transformando-as 
em versos, em perguntas fulminantes e respostas esmagadoras 
(2001, p.47). 

 
 

O costume de escutarem-se leituras daquela narrativa nos foi confirmado 

pelo Professor Sérgio Ferretti da Universidade Federal do Maranhão em 

conversa informal (em 27/11/2013). Ele teve a oportunidade de conhecer um 

senhor, chamado Roldão Lima, que lhe afirmou ser tradição ainda hoje a leitura 

em voz alta da história de Carlos Magno na cidade de Turiaçú, no Maranhão, 

divisa com o Pará. Naquela cidade também são facilmente encontradas 

pessoas com nomes de suas personagens, como Floripes, Balão, etc.  

Segundo Marlyse Meyer (2001, p.149), as lembranças de Carlos Magno 

contidas em livros ou em folguedos impregnam as memórias escritas ou orais, 

“letradas” ou “populares” (aspas da autora), além de embalar os sonhos das 

crianças. Meyer segue observando que são inegáveis as influências daquela 

narrativa em nossa cultura ao identificar que a luta entre mouros e cristãos é 

uma praxe nas festas populares como a Congada de São Benedito, a de 

Carlos Magno e a dos Reis do Congo. Cada apresentação nas cavalhadas, por 

exemplo, repete a luta e só termina a batalha com a conversão dos mouros ao 
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cristianismo, enquanto na chegança42, o ápice da representação também é a 

batalha, chamada de Mourama, entre mouros e cristãos. Um olhar mais atento 

sobre os festejos folclóricos revelará vários ligados ao mesmo tema ou ainda 

outros que fazem referencia ao modelo social europeu idealizado pelos 

participantes dessas confraternizações muito comuns no interior do Brasil. Na 

maioria, encontramos a luta e a batalha imaginária que leva a uma conversão 

forçada e legitimada pela festa autorizada (2001, p.157). Meyer acrescenta 

que: 

 

(...) jogos, ficção, realidade, se confundem para dizer a mesma coisa: 
o desejo de um mundo único que impõe seu molde com uma 
violência legitimada pelos heróis que propõe como modelo. E essa 
estrutura recorrente de luta, que, nem que seja uma filigrana, permeia 
qualquer folguedo brasileiro tradicional (inspira até a fanfarronice 
costumeira dos cantadores), poderia ser lida como a comemoração 
ritual do acontecimento primeiro que marcou os primeiros tempos da 
colônia: aquele que se pode chamar de Guerra Santa da Conversão 
(2001, p.157). 
 

 
Assim, a violência representada nos festejos populares leva à harmonia e 

é entendida como algo normal. As pessoas travestidas de personagens têm 

sua compensação ao assumir o lado dos vencedores cristãos. Assumir o papel 

de Carlos Magno ou do herói Roldão, defensores do Cristianismo e da 

Cristandade, passa a ser um privilégio, mesmo que os dois carreguem em sua 

imagem não apenas ações heroicas, mas principalmente sangrentas.  

A violência herdada pelas tradições populares não era uma novidade na 

Europa medieval. Crueldade, intolerância e falta de misericórdia faziam parte 

do comportamento habitual da época, como afirma Irving A. Leonard em 

Loslibros del conquistador (2004, p.65). O conquistador trouxe em sua 

bagagem esse tipo de comportamento que foi assimilado e reproduzido em 

folguedos posteriores à sua chegada. 

O repertório de festas, poesias e representações relativas ao universo 

cavalheiresco e inerente ao imaginário do camponês brasileiro. Refiro-me ao 

conceito de imaginário explicitado por Jacques Le Goff (2009, p.12) enquanto 

aquele que ocupa o campo da representação, mas, pela sua dinâmica criadora, 

que vai além da mera reprodução de imagens. Levado adiante pela fantasia, o 
                                                           
42 Dança de origem ibérica sobre as lutas contra os mouros, tendo os marujos como 
personagens. É realizada na época do Natal, no Nordeste e Sudeste do Brasil. 
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imaginário constrói e alimenta lendas e mitos de uma sociedade que 

transforma a realidade em visões ardentes do intelecto. Assim, 

complementando sua definição, Le Goff afirma que: 

 

O termo “imaginário” sem dúvida remete-nos à imaginação, mas a 
história do imaginário não é uma história da imaginação no sentido 
tradicional, trata-se de uma história da criação e do uso das imagens 
que fazem uma sociedade agir e pensar, visto que resultam da 
mentalidade, da sensibilidade e da cultura que as impregnam e 
animam (2009, p.13). 

 

O povo, entranhado nesse imaginário, torna-se capaz de criar as festas 

populares e outras expressões, como a literatura de cordel. Herdada da região 

ibérica pelos pliegos de cordel, o cordel brasileiro é uma poesia popular, mas 

tem um certo cunho erudito por apropriar-se das histórias dos heróis medievais 

e reelaborá-las para serem lidas ou transmitidas oralmente pelos recitadores 

das feiras nordestinas. O Imperador Carlos Magno e seus companheiros, por 

exemplo, são personagens que aprecem em poesias de cordel. As mesmas 

personagens servem de matriz para a épica do cangaço e correlacionam 

Lampião àquele imperador franco, de acordo com Maria Isaura P. Queiroz em 

Os cangaceiros (QUEIROZ apud SIQUEIRA, 2009, p.3). 

O imaginário carolíngio penetrou na ludicidade, na arte, no 

comportamento e até na religiosidade do nordestino. Ser como os reis, 

príncipes e valentes personagens dos romances de cavalaria era almejado por 

quem se apaixonava por eles. Carlos Magno ingressou com seus 

companheiros no tambor de mina para, através de seu mito, juntar-se aos 

voduns, orixás e caboclos, dando novos rumos para uma religião de origem 

africana. O livro História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de 

França no Terreiro da Turquia foi a chave para entendermos como 

personagens se transformaram em entidades. Daquele romance foram 

escolhidos os inimigos do imperador para serem os componentes da Família 

da Turquia. Ferrabrás de Alexandria, Princesa Floripes e o Almirante Balão são 

os mouros chamados de turcos dessa família. É necessário conhecer um 

pouco o imaginário mouro, além do carolíngio, para podermos entender melhor 

essa preferência no terreiro. 
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1.3 OS MOUROS NO IMAGINÁRIO IBÉRICO E BRASILEIRO 

 

“Quando Ferrabraz chegou 
Nos campos de Mormionda, 
Só um trovão quando estronda 
Trôa como ele troou, 
Em altas vozes gritou, 
Apoiado em uma lança, 
Como uma féra que avança 
Precipitada em furor 
Dizia oh! Imperador 
Que dê teus Pares de França?” 
        

Leandro Gomes de Barros 
 
 

Com a queda do último reino mouro (1492), chega ao fim o seu poderio 

na Espanha depois de mais de 800 anos. Em 711, os muçulmanos iniciaram a 

ocupação daquela região coma batalha de Guadalete, entre o rei visigodo 

Rodrigo e o árabe Tarik Bin Ziyad, a qual foi o estopim para a expansão 

muçulmana em território ibérico. Segundo a versão oficial, não se sabe o que 

aconteceu com o rei visigodo, uma vez que seu desaparecimento, após perder 

a batalha, deu margem a hipóteses que revelavam um tom sobrenatural e 

mítico, como descreve Cláudio Sánchez-Albornoz: 

 

Rodrigo desapareció, sin que se supiese lo que le había acontecido, 
pues los musulmanes encontraron solamente su caballo blanco, con 
su silla de oro, guarnecida de rubíes y esmeraldas, y un manto tejido 
de oro y bordado de perlas y rubíes. El caballo había caído en un 
lodazal, y el cristiano que había caído con él, al sacar el pie, se había 
dejado un botín en el lodo. Sólo Dios sabe lo que le pasó, pues no se 
tuvo noticias de él, ni se le encontró vivo ni muerto (1986, p.49). 

 
 

Após a batalha, Tarik ingressou com seus soldados em outros lugares, 

como Toledo e Córdoba e ampliando a conquista muçulmana que seguiu ainda 

por longos séculos.  

É certo que ao resumir esses fatos, o ingresso e a expansão dos árabes 

na península parece rápido e sem problemas, como em um passe de mágica. 

No entanto, sua duração tão longa e, ao mesmo tempo, intercalada por 

tréguas, demonstra que a ocupação foi lenta e gradual. Além de haver os mais 

variados obstáculos geográficos, materiais e humanos, alguns estudiosos do 
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tema, como Parafita Correia (2006, p.22), chegaram à conclusão de que as 

conquistas muçulmanas foram antes muito mais pacíficas e negociadas do que 

bélicas. 

Já outros estudiosos como Ignacio Olagüe sustentam que a empreitada 

árabe foi muito mais complicada do que a versão contada por muitos 

historiadores. Apresentando detalhes e argumentos dificilmente refutáveis em 

La revolución islámica em Occidente (2004), ele explica os motivos que 

tornaram a expansão árabe bem mais complicada e, por vezes, irreconciliável 

com a versão oficial. Segundo o autor, há duas dificuldades aparentes que 

tornam a chamada invasão árabe pouco provável: a própria ideia da 

assimilação dos ibéricos pela civilização árabe (2004, p.9) e as dúvidas acerca 

do número, de soldados que participaram das empreitadas como na batalha de 

Guadalete, ser inferior ao descrito pelos autores em geral: 

 

La gran distancia que medía entre Arabia y España. Como asimismo 
el escaso número de los invasores, siempre han producido gran 
desconcierto en los historiadores. Pues el problema nunca ha sido 
planteado en sus estrictos términos. En la antigüedad y en aquellos 
tiempos se emprendían los combates con fuerzas reducidas. Sin 
medios de transporte eficaces, no entorpecían su táctica los 
generales con servicios de intendencia. Vivían los ejércitos de lo que 
existía  en el lugar de su paso. Si eran numerosos los guerreros, 
corrían el peligro de morirse de hambre. En estas condiciones, fue 
reñida la batalla de Guadalete, de no ser un hecho legendario, con 
escasos combatientes. No se trata por consiguiente de una acción 
ganada o perdida. Había de explicar cómo los compartimientos 
estancos que componen las regiones naturales de la península 
habían sido transformados en tan poco tiempo y con tan escasos 
hechiceros (2004, p.9). 

 

Olagüe duvida da conquista apresentando argumentos como o número 

menor de soldados e as dificuldades geográficas difíceis de transpor por 

aqueles homens. Dessa maneira ele questiona se realmente os árabes teriam 

condições de invadir a Espanha em 711, pois seria necessário mais de meio 

século só para assegurar suas bases no norte da África. Parece-lhe estranho 

que os historiadores tenham achado natural que os árabes atravessassem o 

Estreito de Gibraltar e conquistassem a Península Ibérica em uma: “avemaría; 

es decir, 584.192 kilómetros cuadrados, la región más montañosa de Europa, 

en unos três años” (2004, p.8). Outro absurdo segundo Olagüe, é que os 

invasores eram compostos por diferentes nacionalidades e seria, portanto, 
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impossível que a Espanha tenha sido invadida, arabizada e islamizada por 

pessoas que não falavam o árabe e nem conheciam o Corão (2004, p.9). 

Ao abordar estas questões, Olagüe levanta uma polêmica que não é da 

nossa alçada, embora mostre que nem tudo é irrefutável em relação a esse 

acontecimento histórico. Para nosso objetivo, interessa o que se relaciona ao 

imaginário criado a partir dos fatos históricos. 

Ao alcançarem vários âmbitos e terem sido disseminadas não só através 

dos confrontos, as marcas deixadas pelos árabes na península são indeléveis. 

O legado cultural árabe é enorme e quem visita a Espanha pode perceber sua 

importante presença, principalmente nas regiões do sul do país. Os árabes 

trouxeram a álgebra, o papel e novas culturas agrícolas, como o algodão e a 

cana de açúcar. A língua árabe, a arquitetura arrojada, presente em magníficas 

mesquitas, como a de Córdoba, são rastros permanentes naquela região, mais 

ainda na denominada Al Andaluz, hoje chamada de Andaluzia. Ainda assim, as 

tentativas de expulsão dos árabes não foram poucas e a chamada Reconquista 

foi feita a longo prazo e não em apenas um único episódio. 

 A retomada de Granada em 1492 pelos reis católicos definiu a situação 

do domínio árabe na Espanha e os cristãos finalmente passaram a dar as 

ordens. A liderança católica de Fernando e Isabel ditou as formas de viver e 

pensar de todos aqueles que estavam sob sua legislação. Na época dos reis a 

região ibérica era uma colcha de retalhos, onde conviviam católicos, judeus, 

pagãos e islâmicos, não havendo um único grupo que professasse a mesma 

religião. Isso implicava uma imposição da religião dos reis em uma época 

marcada por perseguições a todos os não-cristãos. Todo o legado árabe 

deixado na Península Ibérica não foi o suficiente para atenuar a imagem de 

invasor construída com o tempo pelo imaginário do povo daquela região. 

Segundo Elizângela A. Z. de Paula (2011, p.185), eram tidos como maus, 

perversos e foi pela oralidade que passaram a ser vistos dessa maneira. Essa 

oralidade, vinculada ao imaginário popular, nasceu sob a égide da 

Reconquista. A imagem distorcida do muçulmano fortaleceu-se pelo ideal 

cristão de luta contra os inimigos de Deus, sendo que qualquer invasor, 

muçulmano ou não, seria transformado em grande vilão para os cristãos. A 

palavra “mouro” tomou assim o cunho genérico, significando o invasor, o outro.  

De acordo com Parafita Correia (2006, p.80), o imaginário popular reconhece 
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como mouro todos os invasores, sejam eles “celtas, romanos, suevos, 

visigodos, árabes, turcos ou franceses”. É essa aversão ao mouro que alimenta 

a idealização da religião cristã e, ao mesmo tempo, confere a esta mais poder. 

 Em Mouros míticos em Tras os Montes (2005, p.136), Parafita Correia 

relaciona outras denominações para os mouros: sarracenos, agarenos, 

muçulmanos, maometanos, árabes, berberes, islâmicos, mouriscos, 

maurescos, moçárabes ou mudéjares. Ainda que sejam nomes históricos, o 

autor afirma que o imaginário os transformou em figuras medonhas. Parafita 

Correia distingue o mouro histórico do mítico, sendo este mágico, de aparência 

humana ou não e habitante de lugares estranhos. 

No encalço dessa distinção histórica e mítica, María del Mar Llinares 

descreve a imagem estereotipada de um mouro sobrenatural na Galicia (1990, 

p.78-79).  Em Mouros, ánimas, demônios. El imaginario popular gallego, ela 

explica que o mouro era considerado uma raça diferente que habitava lugares, 

como rochas, cavernas, despenhadeiros, poços, etc, inabitáveis para o 

europeu. Donos de objetos em ouro e de poderes estranhos, os mouro seriam 

seres mágicos e enigmáticos e a autora descreve tanto os lugares onde 

habitavam, suas tarefas e objetos, como suas superstições e encantamentos.  

“El relativo aislamiento de la vida española del resto de Europa” 

(LEONARD, 2004, p.68), e até mesmo o isolamento entre as regiões na 

Espanha foram fatores que contribuíram para essa imagem grotesca, 

propagada em lendas e mitos, do mouro imaginário, distante da realidade. 

Segundo Parafita Correia (2005, p.122-123), as fontes que construíram a 

imagem muçulmana até o séc. XVII eram cristãs, tais como os catecismos, 

manuais e documentos escolares que revelam intolerância em relação aos 

islamitas. Sendo considerados oficiais, esses textos não admitiam a 

contestação do lado ofendido. Assim, os mouros foram conhecidos como os 

infiéis, bárbaros, gente perversa, criminosa, entre outros adjetivos. Para 

Elisângela A. Z. de Paula (2011, p.188-189), usa-se a caricatura do povo 

islâmico para reafirmar a fé católica. O conceito de mouro enquanto outro e 

invasor, é uma distorção a serviço de uma agenda política cristã e uma ideia 

oposta aos fatos históricos que demonstram que as incursões árabes na 

Península Ibérica foram pacíficas. 
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A imagem mítica do mouro foi forjada e disseminada  por todo Ocidente, 

principalmente na época das grandes conquistas, e com o passar dos séculos, 

foi ainda mais reafirmada pelos orientalistas e seus conceitos sobre o que era 

ser oriental. Segundo Edward  W. Said  (2012, p.72-73) em Orientalismo. O 

Oriente como invenção do Ocidente, o homem sempre teve a necessidade de 

dividir o mundo em partes que se opunham e, consequentemente, essas 

regiões possuíam diferenças imaginadas e reais. A partir da visão do oriental 

como uma alteridade estranha, o insólito ganhou força no corpus literário 

produzido não só por escritores e poetas, mas também  por tradutores e 

viajantes que relatavam suas experiências em terras conquistadas. 

 Os orientalistas usaram termos e expressões que enfatizaram ainda 

mais uma visão manipulada e contraditória do oriental, ora denominado de 

irracional, depravado, infantil, diferente, ora de racional, virtuoso, maduro e 

normal para o ocidental (2012, p.73).  

Segundo os orientalistas dos séculos XIX e XX, o Oriente é visto como 

inferior, à espera de um “corretivo” do Ocidente. O Oriente era assim  levado à 

sala de aula, ao tribunal e precisava do parecer das instituições e, dessa 

maneira, constata-se a percepção da superioridade ocidental perante ele 

(2012, p.74). O ideario preestabelecido do Orientalismo é elaborado para 

definir diferenças entre povos e lidar com essa alteridade muitas vezes 

incompreendida pelo Ocidente.  

O Orientalismo retinha ideias e valores que serviam de comprovação 

para afirmações como as citadas no parágrafo anterior sobre os orientais. 

“Essas ideias explicavam o comportamento dos orientais; supriam os orientais 

com uma mentalidade, uma genealogia, uma atmosfera; (...)” (2012, p.75).  

Ainda segundo Said (2012, p.78-80), o familiar era o “nós” (Ocidente) e o 

estranho ou diferente era o “eles” (Oriente). Essa ideologia separatista e 

divisória para analisar a realidade humana tem sido utilizada como instrumento 

de controle. Polarizada a distinção, o oriental passa a ser mais oriental e o 

ocidental mais ocidental. Naturaliza-se a oposição e, baseado na teoria 

pseudocientífica orientalista, o Ocidente passa a exercer um poder sobre o 

Oriente. 

Historicamente as impressões deixadas pelo Oriente no Ocidente 

remontam à expansão do islã depois da morte de Maomé (632). Sua 
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hegemonia nos âmbitos militar, cultural e religioso por regiões como a 

Espanha, por exemplo, causaram certo terror, um trauma que dura até  hoje 

(2012, p.98). As guerras e enfrentamentos que buscavam expulsar os árabes 

da península, como a Guerra de Granada finda em 1492, não foram suficientes 

para tirar as marcas positivas e negativas do convívio entre os grupos. José R. 

Macedo (2008, p.5-6) aponta que essa convivência aparecia expressada 

através de rituais coletivos na Europa no fim da Idade Média. Danças 

mouriscas, exibições com personagens com o rosto pintado de negro e 

empunhando espadas e lanças, além de cavalhadas em cidades portuguesas 

no século XVI, representavam as lutas entre mouros e cristãos. 

As festas populares coletivas eram comuns em Portugal durante a época 

das navegações, mas de acordo com As festas no Brasil colonial (2000, p.7-8) 

de José Ramos Tinhorão, elas eram muito mais uma determinação oficial do 

Estado ou da Igreja do que uma ocasião de fruição ou ludicidade popular. Os 

jesuítas teriam um papel importante usando esses eventos para evangelizar o 

novo mundo onde a intenção maior era a de civilizar, impondo os valores 

europeus para as populações indígenas através de doutrinações por sermões, 

representações teatrais e festas públicas. Segundo o mesmo autor (2000, 

p.47), no Portugal quinhentista, eram comuns as cavalhadas encenadas 

posteriormente na colônia como demonstração de poder dos colonizadores. 

Além disso, tais festas, como cita a pesquisadora Cybele Vidal N. Fernandes 

(2011, p.51-52), foram retomadas na corte de Luis XVI para homenagear a 

figura do rei, mas como mesmo sentido do passado grego e romano. Ela define 

o caráter dessas festividades assim: 

 

Desde a antiguidade as sociedades organizavam cerimônias de 
comemorações motivadas por acontecimentos que fugiam à realidade 
cotidiana. Essas celebrações podiam referir-se a fatos extraordinários 
ligados à vida dos governantes, como nascimento, mortes, 
casamentos, vitórias em batalhas, datas especiais referentes ao 
calendário anual, ou às festas religiosas. Eram acontecimentos 
singulares, impregnados de forte carga simbólica, capazes de 
sensibilizar a sociedade e promover momentaneamente uma 
transformação, uma nova ordem social. A festa criava um sentimento 
especial que unia os cidadãos em torno de um objetivo comum, a 
manifestação da aceitação do motivo da festa, através das mais 
diversas formas de expressão (2011, p.51). 
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Tinhorão (2000, p.51) menciona a presença das cavalhadas em 

acontecimentos públicos, como aquele promovido pelo governador de 

Pernambuco em 1666 em homenagem a um almirante francês ou a recepção 

do primeiro bispo do Rio de Janeiro em 1682. Nos dois casos realizaram-se, 

além das cavalhadas, outros jogos, de cunho cavalheiresco, apresentações e 

bailes públicos. 

Tanto as cavalhadas como os autos teatrais que foram utilizados como 

forma de catequese nos início da colonização, simulavam as lutas entre 

mouros, sendo estes a personificação do mal contra os seus opositores bons, 

os cristãos. 

A pesquisadora Angélica M. da Silva (2007, p.83-85), em sua 

dissertação de mestrado sobre a chegança saubarense (Município de Saubara, 

a 100 km de Salvador), mostra que o interior da Bahia mantém tradições 

relacionadas com aquelas batalhas para relembrar a época da Reconquista e 

também as navegações que levaram às grandes descobertas marítimas. As 

marujadas, os reisados, a dança de São Gonçalo são alguns exemplos que 

revivem tempos passados desconhecidos pelos participantes daqueles 

folguedos. Segundo a autora a chegança recebeu várias denominações, como 

marujada, nau catarineta, barca, fragata, sendo todas elas, encenações 

relacionadas àquele tema. A autora ainda assevera que, além da Bahia, as 

dramatizações acontecem no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul (2007, p.86), e 

descreve a chegança dos mouros dessa maneira: 

 

A barca nova, o auge do espetáculo, inicia-se com a missão do 
embaixador mouro de nome Abumalaco, perante o general português 
da barca nova, enviado pelo Imperador da Turquia, para libertar o seu 
filho. A embaixada antecede à luta de espadas, em que o embaixador 
e o general iniciam uma disputa, que se resume em um diálogo de 
hostilidade de ambas as partes. Com a sua missão frustrada, 
comparece então à nau o próprio pai, o Imperador da Turquia para 
tentar resgatar o seu filho. O Imperador suicida-se com um punhal no 
peito, angustiado por não ter o seu filho de volta (2007, p.91). 

 
Geralmente, as encenações das cheganças terminam com a conversão dos 

mouros ao cristianismo, mas no caso citado, o imperador turco opta pelo 

suicídio. 
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O pesquisador Pedro Mendengo Filho (2008, p.7) afirma que não se 

sabe quando a tradição das cheganças apareceu no Brasil, embora alguns 

autores afirmem que teria sido no inicio do século XIX. A chegada dessa 

tradição também é desconhecida no Maranhão e o pesquisador, citando a 

Professora Maria M. Pinto de Carvalho (apud MENDENGO FILHO, 2008, p.14-

15), acrescenta que sua entrada no Maranhão foi via Piauí onde se fixou em 

Caxias. Essa chegança ou Dança do Marujo de Caxias, que acontecia em 

janeiro e atualmente está praticamente extinta, é representada por brincantes 

simulando as ondas do mar e também um enfrentamento entre mouros e 

cristãos, após o qual os primeiros são levados a ser batizados.   

A chegança, de acordo com Mendengo Filho (2008, p.4), foi muito 

popular no século XIX, ainda que Dom João V a proibira em Portugal em 1745 

por achá-la uma representação lasciva. As tradições dramáticas de lutas entre 

cristãos e mouros eram comuns em Portugal em festas da corte ou religiosas, 

como a de Corpus Christi (2008, p.5).  

No Maranhão as cheganças faziam parte de festejos proporcionados 

pelos terreiros de Tambor de Mina. Mãe Anastácia, do Terreiro da Turquia fazia 

questão de ter essa festa, o tambor de crioula e outras manifestações em seu 

calendário (FERREIRA, 2008, p.72). Certamente as cheganças influenciaram 

bastante o imaginário dos filhos de Anastácia, pois a presença de nomes de 

brincantes naquelas festas, como Ferrabrás, o gigante turco, e a Princesa 

Floripes coincide com suas manifestações como entidades espirituais através 

da mãe de santo e da senhora Lody respectivamente. Nesse sentido a 

chegança, uma das transmissoras do imaginário mouro em nossas terras, é um 

elemento central que se soma a alguns outros que observaremos nos próximos 

capítulos. 
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2.0 O TAMBOR DE MINA NO MARANHÃO, UMA RELIGIÃO DE 
RESSIGNIFICAÇÕES 

 
“Nossa Senhora incenciou o seu altar 
Para o seu bento filho passar, 
Eu incenso a minha aldeia de caboclo, 
Pro mal sair e o bem entrar”.43 

 
 

Tradição puramente feminina e nascida pelas mãos de princesas 

africanas transformadas em escravas no Brasil, o Tambor de Mina é religião de 

voduns, orixás e encantados. Seus primeiros terreiros foram a Casa das Minas 

(Querebentã de Zomadonu), Casa de Nagô, Terreiro do Egito e Terreiro da 

Turquia abertas no final do século XIX, em São Luís, no Maranhão.  

A estrutura de O Tambor de Mina, assim como o Candomblé da Bahia, é 

concebida a partir de nações africanas, cujas denominações são: jeje, nagô, 

cambinda, fanti-ashanti. Dessas linhagens vieram os voduns e orixás, e da 

junção com as culturas do europeu e do índio, nasceram os encantados, 

denominados de gentis e caboclos. 

O Tambor de Mina foi levado para o Pará posteriormente pelas mesmas 

mulheres que fundaram seus terreiros no Maranhão, o que é extremamente 

importante para identificar essa religião como tradição do Norte e do Nordeste, 

embora tenha sido levada também para outras regiões. Em 1977, por exemplo, 

Francelino Vasconcelos Ferreira, Pai Francelino de Xapanã, abriu a Casa das 

Minas de Toia Jarina, seguindo a forma de culto aos voduns no Maranhão. 

Atente-se apenas para o detalhe de que, a partir da Casa das Minas, não 

nasceram outras casas, embora ela seja uma referência quando se fala sobre o 

Tambor de Mina. Os terreiros que deram origem a outras casas foram o 

Terreiro do Egito e o Terreiro da Turquia. 

Como citado nos primeiros parágrafos, os negros escravizados iniciaram 

o Tambor de Mina. Retirados de seu continente pela força, estavam longe de 

                                                           
43 Doutrina cantada por Pai Euclides Talabyan na casa Fanti-Ashanti no momento da 
defumação do salão. 
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ser tratados como iguais em terras americanas e, nos momentos em que não 

eram obrigados a trabalhar e escondidos em fétidas senzalas, buscavam 

esquecer um pouco do sofrimento relembrando suas danças, sons e 

religiosidade deixados para trás. Em finais do século XIX, ex-escravos 

começaram a deixar de esconder seus ritos e abriram seus terreiros para 

cultuar seus deuses e trazer um pouco de volta a África das reminiscências.  

Dessa maneira os terreiros, funcionando como um microcosmos africano, 

serviam para manter sua identidade.  Instituir uma nova religião em terras 

brasileiras simbolizava uma esperança de retorno para seu lugar de origem e 

era o leitmotiv que guiava os grupos em diáspora. Trazer, reelaborar e 

reorganizar as tradições do passado para o presente equivalia a pensar no 

retorno ao continente africano no futuro. Essa volta, quando concretizada, traz 

a felicidade, mas não significa o encontro com o lugar do sonho, pois o elo foi 

interrompido pela experiência diaspórica. As interferências naturais do encontro 

com outras culturas deixa seu rastro e segundo Heidegger: 

 

Não podemos jamais ir para casa, voltar à cena primária enquanto 
momento esquecido de nossos começos e “autenticidade”, pois há sempre 
algo no meio (between). Não podemos retornar a uma unidade passada, 
pois só podemos conhecer o passado, a memória, o inconsciente através 
de seus efeitos, isto é, quando este é trazido para dentro da linguagem e 
de lá embarcamos numa (interminável) viagem (HEIDEGGER apud HALL, 
2006, p.27). 
 

No entanto o mito do “retorno redentor” se mantém por significar a cura 

para toda ruptura, por reparar as fendas abertas na diáspora (2006, p.29). 

Hall ainda acrescenta que o ao ligar-se o passado ao futuro cria-se o que 

ele chama de “cordão umbilical”, expressão sinônima para tradição, cuja função 

é a de moldar o imaginário e dar significado à vida (2006, p.29). 

Espaço social negro-brasileiro, segundo Muniz Sodré (2002, p.20), o 

terreiro é o lugar de potência para uma etnia que se descobriu em condições 

de desigualdade na nova sociedade que lhe foi imposta. O terreiro, ou egbé, 

segundo ele, é ao mesmo tempo território e patrimônio, guardador e 

transmissor de bens, os mais diversos, onde se delimita a especificidade de 

determinados grupos (2002, p.53). Ele afirma que: 
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O patrimônio simbólico do negro brasileiro (a memória cultural da 
África) afirmou-se aqui como território político-mítico-religioso, para 
sua transmissão e preservação. Perdida a antiga dimensão do poder 
guerreiro, ficou para os membros de uma civilização desprovida de 
território físico a possibilidade de se reterritorializar na diáspora 
através de um patrimônio simbólico consubstanciado no saber 
vinculado ao culto aos muitos deuses, à institucionalização das 
festas, das dramatizações dançadas e das formas musicais (2002, 
p.53). 
 

 
Entendemos patrimônio ou tradição como um grupo de conhecimentos 

passados de geração a geração. Para tanto, os elos dentro do terreiro se 

fazem por “regras de solidariedade” (2002, p.103), as quais se mostram nos 

momentos litúrgicos, nos afazeres básicos dentro da roça44, na confecção e 

uso dos trajes para os cultos, na feitura das oferendas, nos movimentos do 

corpo, na postura de cada adepto e principalmente no transe. Mas o transe, 

mesmo fazendo parte dos ritos e sendo compartilhado socialmente, é o ápice 

do encontro do indivíduo com seu orixá. Segundo a teoria da máscara de Carl 

Einstein45, no êxtase, esse indivíduo passa por uma espécie de metamorfose 

para converter-se naqueles que ele festeja fervorosamente. A máscara, por 

assim dizer, o transforma nesses deuses. Assim, no desejo de retorno à 

origem, um evento individual se reduz ao nada para dar lugar ao coletivo e 

tanto o individual e o social se misturam no egbé para impulsionar o encontro 

com a unidade do passado contida agora na “saudade do futuro” 

(BERKENBROCK, 2012, p.106). No retorno momentâneo, o encontro entre 

indivíduo e orixá é um “salto para fora da realidade provisória” (2012, p.107) 

para que o primeiro entre na dimensão definitiva da unidade: 

 

O momento do transe é um momento justamente de ultrapassar a 
fronteira da individualidade (inclusive corporal) e conhecer / 
experimentar o que está além-fronteira. Este além-fronteira conhecido 
/ experimentado pelo fiel no momento do transe é o Orixá, a força 
espiritual que rege a sua existência individual. Sua individualidade 
(seu corpo, seus sentidos, suas expressões, sua sensibilidade, sua 
consciência) é tomada pelo Orixá e a ele o fiel empresta a 
possibilidade de corporeidade, de sentimentos, de expressões, de 
consciência. Trata-se claramente de um momento de união (2012, 
p.108). 

 
 

                                                           
44 Sinônimo de terreiro. 
45 EINSTEIN, Carl. Negerplastik. (Escultura Negra). Edição de 1915. Tradução de Fernando 
Scheibe e Inês Araújo. Sem data. Santa Catarina: UFSC, p.56. 
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O terreiro, espaço sagrado, não é apenas um lugar circunscrito 

geograficamente, pois carrega em si os mitos, que para os seus participantes 

são a “autêntica realidade”. Muniz Sodré (2002, p.55) utiliza o termo 

“reterritorialização” para significar a presença condensada da África pelo 

sagrado ali experimentado. Fundado por grupos em diáspora, o terreiro é lugar 

de interação e de trocas sociais, cujo principal fundamento é a manutenção de 

um patrimônio, além de mítico e cultural, como tentativa de retorno à origem, a 

uma África idealizada no presente. Esse sentimento de volta se remete á 

viagem forçada dos africanos que lhes deixou a saudade do lugar de 

nascimento, o banzo. É claro que este desejo, tido como uma patologia, 

provocou mortes, tanto por doenças como por suicídios provenientes de uma 

melancolia profunda. Em A saudade que mata (2010, p.87-88), Carlos Haag 

explica que o banzo seria uma “saudade da aldeia” ou uma espécie de 

“nostalgia mortal”. Ele acrescenta que vários motivos, além da saudade, 

levariam a essa enfermidade, tais como as condições dos cativeiros, os 

terríveis castigos e o trabalho forçado. Mas no terreiro, onde o corpo não 

recebe mais os açoites para a obrigação do trabalho, já não representa essa 

saudade dolorosa porque ali se apresenta reelaborada em festas, danças, e 

cerimônias para os deuses e a natureza. São as curas abertas que doem para 

plantar o orixá e o axé (energia cósmica) no iniciado e não a memória do 

sofrimento. 

Retomando a questão dos terreiros, no Candomblé e Tambor de Mina, 

por exemplo, os orixás e voduns não são apenas uma ligação com o cosmos (o 

orum46),  são “suportes simbólicos” (2002, p.58) que detêm em si uma tradição, 

um sistema de comportamento e pensamento que rege determinado grupo. A 

“submissão” (aspas nossas) a tal filosofia implica, principalmente, a 

manutenção da cultura trazida por seu universo mítico. 

Na África, os orixás estavam separados em territórios diferenciados, 

ligados a ancestralidades locais distintas. Xangô se vinculava a Oyó e Oxum ao 

rio africano Osun, na Nigéria, por exemplo. No Brasil, a condensação de forças 

dos orixás em um único lugar se faz no egbé, o que implica a preservação e 

“continuidade da cosmologia africana no exílio” (2002, p.59). Nota-se assim a 

                                                           
46 O invisível. 
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importância do terreiro, não só em sua materialidade, mas como um “entre-

lugar” (2002, p.80), como ligação entre orum (plano espiritual/invisível) e   aiyê 

(plano material). Aqui cabe explicar um pouco mais sobre estes dois termos 

iorubanos. Segundo o professor Volney J. Berkenbrock, aiyê e orum são antes 

formas de existir do que lugares: 

 

Aiyê é a maneira de ser de tudo o que é palpável, perceptível pelos 
sete sentidos, limitado, que tem forma e delimitação, finito, temporal. 
Aiyê é a forma do corpóreo, do material, do concreto. (...) Orum é a 
maneira de ser de tudo o que é imaterial, não palpável, ilimitado, 
infinito, atemporal. A maneira de existir do Orum não é uma maneira 
que se possa limitar numa forma, que se possa apreender com algum 
dos sete sentidos. As energias, os orixás, a inteligência, os 
antepassados subsistem à maneira Orum: sem contornos, sem 
delimitações de fronteiras, não sujeitos à caducidade do tempo, não 
palpáveis pelo tato humano, nem visíveis por seus olhos ou qualquer 
outro dos sentidos físicos (2012, p.104). 
 

 
O ritual, tantas vezes repetido para reelaborar o encontro de ancestrais, 

deuses, tradição e mitos, é uma de várias maneiras de realizar o amálgama 

entre aiyê e orum  no egbé, uma vez que refaz, atualiza e traz para o presente 

os elementos da Origem (SODRÉ, 2002, p.116). Nesse sentido, o egbé se 

impõe como território identitario de um grupo preocupado com a manutenção 

de tradições passadas, ainda que mantidas vivas pela memória, pela oralidade, 

pelas danças, pelas músicas, pela comida, enfim, por tudo que integra a força 

desse lugar. Dessa maneira, a identificação associativa com a cultura de 

origem, como afirma Stuart Hall (2006, p.26), permanece ad aeternum para as 

gerações atuais, mesmo que os locais de origem não sejam a única fonte de 

identificação. 

Diferentemente do tempo profano, o “tempo sagrado” é um “tempo mítico” 

que se atualiza nas festas necessárias para o homem manter contato direto 

com os deuses (ELIADE, 1996, p.38). Dessa forma, o terreiro eterniza o 

patrimônio das tradições trazidas na diáspora, e quando ele acaba, desaparece 

uma herança praticamente irrecuperável. 

Retomemos ao Tambor de Mina antes de conhecermos como funciona 

sua relação com a encantaria, pois esta agrega ao primeiro grupo de entidades 

referentes às culturas do branco e do índio, o fusão entre os princípios da 

religiosidade africana, da católica e da pajelança. A Mina é uma religião que 
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nos revela o entrelaçamento e a fusão, na sociedade colonial, de diferentes 

elementos culturais africanos e europeus, o que é algo singular também 

aparece também no Candomblé. 

De acordo com o pesquisador Sérgio Ferretti, em Repensando o 

sincretismo (2013, p.118), o Tambor de Mina chegou ao Maranhão com 

escravos originários de diversas nações africanas onde várias etnias se 

organizaram religiosamente. Tapa, cambinda, fulupa, fanti, ashanti, congo e 

angola são alguns desses grupos, sendo os jeje e os nagôs os que deram 

origem às mais importantes casas denominadas Casa das Minas (jeje) e Casa 

de Nagô respectivamente. 

A Casa da Minas foi fundada no século XIX (2009, p.54-55) por Mãe 

Maria Jesuína, que cultuava o vodum Zomadonú. Existem dúvidas sobre o 

verdadeiro fundador da casa, pois conta-se que teria sido uma princesa 

africana chamada Nã Agontimé, entre 1831 e 1850.  Em 1948, Pierre Verger, 

após conversas com Mãe Andressa, da Casa das Minas e incursões à região 

de Abomé na África, certificou-se dos laços entre aquela casa e membros de 

uma família real, enviados como escravos para o Novo Mundo (VERGER, 

1990, p.152). Investigando a história do Daomé, o etnólogo descobriu que as 

desavenças entre reis motivou a venda de um desses membros como escravo. 

Tal membro seria nada menos que Nã Agontimé, que teria trazido o culto aos 

voduns de Abomé para São Luís. Verger vai traçando pistas que levam a 

conclusão de que ela realmente foi a fundadora da primeira casa de Tambor de 

Mina.  Já Sérgio Ferretti afirma que a verdadeira fundadora seria na verdade a 

mãe de santo de Maria Jesuína. Ainda chegando a essa conclusão, ele diz que 

ao perguntar por Nã Agontimé às mais velhas do terreiro, elas afirmaram que 

desconheciam a princesa e mantiveram em segredo o nome de sua fundadora 

(2009, p.55). 

Na entrevista com Mundicarmo Ferretti (2000, p.64), Pai Euclides, zelador 

de santo da casa Fanti-Ashanti, afirmou que em São Luis houve pelo menos 

outros três terreiros além dos citados anteriormente. Eles se chamavam o já 

extinto Terreiro do Egito (Ilê Nyame, 1889), o terreiro de Manoel Teu Santo e o 

Terreiro da Turquia (1889). Na Casa das Minas participavam apenas mulheres 

e eram cultuados exclusivamente voduns enquanto o Terreiro de Nagô, onde 

cultuavam-se voduns, encantados e caboclos, originou vários outros terreiros 
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justamente por essa mistura característica. Posteriormente, entre os anos 70 e 

80, a tradição do Tambor de Mina foi levada ao Pará pelas mãos de iniciados 

do Maranhão, como Mãe Anastácia, do Terreiro da Turquia (CAMPELO; LUCA, 

2007, p.5). 

 Para alguns autores, como Sérgio Ferretti,  à maneira de  bricolagem    

(2013, p.118), os terreiros Mina do Maranhão conjugam elementos misturados 

e complementares tais como influências espíritas, ameríndias, católicas e 

africanas. Sincretismo, neste caso, seria um termo inadequado para estes 

entrecruzamentos, pois, segundo Muniz Sodré (2002, p. 61), o sincretismo 

transforma os elementos entrecruzados, enquanto no encontro entre 

Catolicismo e culto jeje-nagô, o primeiro não é sincretizado por possuir um 

sistema ideológico diferente do segundo. Ele afirma que: 

 

Ao associarem alguns de seus deuses, os orixás, com santos, da 
religião católica, os negros não sincretizaram coisa alguma, mas 
respeitavam (como procediam em relação aos deuses das diversas 
etnias) e seduziam as diferenças graças à analogia de símbolos e 
funções. Desse modo, o Senhor do Bonfim (cuja imagem esta 
sincronizada na igreja do mesmo nome, localizada numa colina, em 
Salvador) pode ser associado a Oxalá, por causa do simbolismo da 
colina-montanha e de vigência do principio de criação (assinalado 
pelo sistema nagô pela cor branca) em ambas as entidades (2002, 
p.61-62). 

 
 

Muniz Sodré ainda sustenta que os nagôs usavam um recurso analógico 

como conversão forçada à religião católica “sempre que a ocasião exigia” 

(2002, p.108), reinterpretando e reelaborando certos símbolos, por exemplo, 

para conquistar seus territórios, a pesar do estranhamento que certas situações 

provocavam aos olhos de muitos, como, por exemplo, a associação das contas 

do rosário de Nª Sra. do Rosário com o Ifá47 africano (2002, p.109). 

Mundicarmo Feretti nos contou que, além de ter presenciado pessoalmente o 

fato algumas vezes, era comum as vodunsis irem à missa em transe com seus 

voduns e passarem despercebidos por quase todos.  A própria professora nos 

confirmou ter presenciado este fato algumas vezes. 

As vodunsis da Casa das Minas mantiveram certa rigidez ao não aceitar 

encantados ou caboclos em seu espaço sagrado, ainda assim elas tinham uma 

forte ligação com o catolicismo e a perfeita noção de que o lugar dos santos 
                                                           
47 Oráculo divinatório yorubá. 
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era a igreja e o dos orixás era o terreiro. O que existia, na verdade, era um 

“jogo de contatos” (2002, p.60), que não interferia no patrimônio original do 

grupo. As participantes da Casa das Minas acreditavam, segundo S. Ferretti 

(2009, p.90), na existência de um Deus superior, identificado com o Divino 

Espírito Santo, confirmando assim sua crença na força espiritual ou axé dos 

santos também. Daí a naturalidade das integrantes da mina serem católicas, 

participarem e principalmente promoverem as festas do Divino naquela região 

nordestina. Além disso, era comum sua presença em festividades católicas 

sem qualquer restrição a sua frequência por parte da Igreja. 

 A ligação entre os voduns e os santos é estreita, sendo os primeiros os 

intermediários entre estes e os homens. A devoção é demonstrada por uma 

vodunsi da Casa das Minas em depoimento a S. Ferretti: 

 

Dona Deni diz que é muito difícil chegar-se até Deus. Tudo depende 
Dele através dos voduns. Depois de Deus vêm os santos da Igreja 
Católica, que são os verdadeiros santos, já estão purificados, e não 
pedem nada. Os santos podem resolver tudo, mas estão também 
muito longe e não precisam mais de nós para nada. Os santos não 
aparecem e não podem chegar até nós. Se não for através do nosso 
guia, o santo não chega até nós, pois os santos não baixam, Neste 
mundo nós estamos perdidos: como vamos chegar aos santos? Nós 
precisamos dos voduns para chegar até eles (2009, p.91). 

 
 

Como se pode notar pelo depoimento de Dona Deni existe um 

entrelaçamento entre os voduns e os santos católicos, mas com a diferença 

que estes são tidos como superiores e inalcançáveis, conceito este que 

combina com a ideia tradicional, e ao nosso ver, já inadequada, de sincretismo, 

como entende Massimo Canevacci. Ele afirma que, depois da conquista, os 

conquistadores perceberam que os índios não se submetiam às suas ordens e, 

consequentemente, nem queriam trabalhar para eles, o que tornou necessária 

a importação de escravos africanos e originou sua diáspora. Canevacci 

acrescenta que “uma das formas mais criativas” de sincretismo nasceu dessa 

diáspora e que, seguindo os valores da época, os conquistadores não apenas 

sujeitaram os escravos fisicamente, mas quiseram converter sua alma, 

reduzindo sua religião a puro animismo ou superstição (1996, p.15). 

Segundo o autor, existe um tipo de convivência entre os dois grupos de 

culturas distintas, mas onde fica bem claro que há vencedores e vencidos: 
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Estes aceitavam oficialmente sua conversão – inserindo suas 
divindades e suas tradições religiosas dentro das vencedoras  ̶  e 
aqueles reconheciam oficiosamente a sobrevivência das religiões de 
origem nas periferias da católica.  O sincretismo religioso apresentou-
se, portanto, mais uma vez sob o signo do compromisso defensivo: 
sujeitava-se à aliança invasora da religião dominante, desde que se 
permitisse uma certa tolerância cultural (1996, p.15-16). 

 

Dessa maneira, a consciência da própria inferioridade incutida no escravo 

durante a colonização, se repete, dentro do terreiro, na visão impostada 

superioridade dos santos. Portanto, nada mais natural que fossem respeitados 

e cultuados pelos próprios voduns e não tão-somente por suas vodunsis ou 

filhas de santo. 

Sérgio Ferretti (2013, p.101) aponta que, na Mina, há antes um somatório 

do que um confronto de forças de modo a haver sempre um espaço para os 

santos católicos nos altares e nas paredes das casas. Quando estivemos no 

Terreiro da Turquia em junho de 2014, percebemos a presença dos santos na 

parede principal48 da casa, para onde todos se voltam em momentos 

importantes do culto. Ali estava pregado à parede um pequeno oratório com 

Nossa Senhora e Sant’Anna e ainda havia outros quadros com Santa Joana 

D’Arc, Santa Bárbara e São João Menino. Além das imagens, uma ladainha em 

Latim intercalada nas orações foi entoada na abertura do toque que durou meia 

hora. Essa presença do Catolicismo impregnava  fortemente o ambiente e, em 

certos momentos, esquecíamos que estávamos em um terreiro mina. 

Mundicarmo Ferretti (2000, p.107) confirma o fervor com que os 

participantes da Mina professam o Catolicismo. Ela relata que cada vodum é 

devoto de um santo e que as vodunsis têm a obrigação de reverenciar esses 

santos seguindo o calendário da Igreja Católica ao realizar seus toques nos 

mesmos dias de determinados santos. O toque49 presenciado por nós no 

Terreiro da Turquia foi realizado em 24 de junho, dia de São João e de Xangô 

para os nagôs. Além disso, o terreiro, fundado pela saudosa mãe de santo 

Anastácia que era também filha daquele orixá, comemorava seu aniversário de 

125 anos. 

                                                           
48 Foto do pequeno oratório na parede do Terreiro da Turquia em anexo, p. 140. 
49  Toque é a festa em louvor aos voduns e encantados no Tambor de Mina. Foto da festa do 
Terreiro da Turquia (24/6/2014) em anexo, p. 141. 
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Citando o autor Francisco Cartaxo Rolim50, S. Ferretti (2013, p.101) 

explica que a dicotomia maniqueísta católica sobre o bem e o mal se opõe ao 

universo religioso africano. Dessa maneira, o Catolicismo no Brasil desses 

terreiros foi africanizado já que os símbolos e rituais católicos foram 

“reinterpretados segundo a visão de forças vitais do mundo africano”. 

Entendemos, portanto, que mais do que uma simples assimilação do 

catolicismo, houve uma apropriação de um universo distinto do africano para 

reelaborá-lo e representá-lo à sua maneira nas festas e nas vivências 

espirituais. Muniz Sodré fala de uma “plasticidade” da qual se lançava mão por 

vezes para dar continuidade à tradição africana. Assim, as aproximações e os 

contatos convenientes permitiam analogias que mantinham a singularidade da 

tradição (2002, p.108-110). 

Renato Ortiz (1980, p.100-103) observa que no sincretismo entre santos e 

orixás, não existe uma “perda” para estes, porque é impossível confundir os 

mitos dos orixás com a vida dos santos. Ele cita o caso de Iansã e Santa 

Bárbara para demonstrar que, neste caso, o sincretismo acontece por existirem 

semelhanças entre os atributos do orixá e os da santa, uma vez que a relação 

entre a primeira e a segunda não é aleatória. A memória coletiva negra serve aí 

para que os papéis, tanto o do orixá quanto o do santo, não se confundam e 

que cada um ocupe seu devido lugar e, segundo Ortiz, a chamada “consciência 

dos vazios” explica tal fato. Isto sugere a ideia de que os africanos, ao serem 

retirados de sua terra de origem, sentem consequentemente a perda do sentido 

de sua religião, o que os impele a procurar algo que preencha essa lacuna 

provocada pela diáspora (1980, p.99). 

Entendemos, assim, após essas explicações, que os conceitos de 

bricolagem e de ressignificação são mais adequados quando tratamos do 

Tambor de Mina, pois não há apagamento ou sobreposição de nenhuma das 

tradições, tanto africana como católica, naquele caso específico. Dessa 

maneira, gostaríamos de ressaltar que há um somatório delas, pois a utilização 

do conceito de sincretismo significaria aceitar as perdas para um dos lados, 

ideia que se associa a esse termo.  

 

                                                           
50 ROLIM, F. C. Religiões africanas no Brasil e catolicismo. Um questionamento. In: África. S.P. 
USP,1979, p.41-62. 
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2.1 ENCANTARIA: GENTIS E CABOCLOS NO TAMBOR DE MINA 

 

Levando a bordo El-Rei D. Sebastião, 
E erguendo, como um nome, alto o pendão 
Do Império, 
Foi-se a última nau, ao sol aziago 
Erma, e entre choros de ânsia e de presago 
Mistério. 
Não voltou mais. A que ilha indescoberta 
Aportou? Voltará da sorte incerta. 
Que teve? 
Deus guarde o corpo e a forma do futuro, 
Mas sua luz projeta-o, sonho escuro 
E breve. 
                        

Fernando Pessoa, A última nau51. 
 
 

A Ilha dos Lençóis, com seu habitante encantado Dom Sebastião, o 

Encoberto, é o berço da encantaria. Ilha cheia de dunas, chamadas de morraria 

por seus habitantes, é protegida por manguezais. A viagem até lá dura cinco 

horas e sendo um lugar de difícil acesso, só permite a entrada de forasteiros 

nos momentos em que a maré está alta.  

Vive-se da pesca e de lendas na Ilha dos Lençóis. Acredita-se que na 

morraria vive o rei desaparecido depois da batalha de Alcácer Quibir e que o 

Encoberto um dia voltará à vida para estabelecer o Quinto Império. Sendo 

colônia de Portugal, o Brasil recebe de braços abertos esse ideal de esperança 

de um rei salvador. O padre Antônio Vieira, citado por Claudicélio R. da Silva 

(2010, p.88), admirador desse mito, foi um incentivador de sua perpetuação e 

propagou as ideias messiânico-sebásticas, que incentivaram movimentos 

populares insurgentes. Vejamos um exemplo de um fragmento de seu sermão: 

 

“Divino Sebastião encoberto, bem aventurado na terra, e descoberto 
defensor que sempre fostes deste reino no céu, ponde lá de cima os 
olhos nele, e vede o que não poderá ver sem piedade quem está 
vendo a Deus: vereis pobrezas e misérias que se não remedeiam; 
vereis lágrimas e aflições que se não consolam; vereis fomes e 
cobiças que se não fartam; vereis ódios e desuniões que se não 
pacificam” (2010, p.84). 

 
 

                                                           
51

 PESSOA, Fernando. Mensagem. S ed., Lisboa, 1934. 
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 A insatisfação dos habitantes daquela região, com as inúmeras 

dificuldades vividas por eles, nutriria a ideia de que um erradicador de males 

surgiria para tirá-los de situação tão difícil (2010, p.90). 

Como encantado, Dom Sebastião também é visto como touro na morraria 

e seu mito invade as brincadeiras do bumba-meu-boi onde ele é o chefe “gentil” 

do único terreiro da Ilha dos Lençóis. Foi com o sonho de um rei touro que a 

encantaria começou, o rei que viveu na colônia e mesmo perdendo a guerra foi 

considerado herói no Novo Mundo. 

A história do mito de Dom Sebastião começa com seu desparecimento na 

batalha de Alcácer Quibir, em 1578. D. Sebastião leva Portugal a sua 

derrocada contra os mouros. Como consequência, Espanha passa a dominar, 

não só Portugal, mas também suas colônias, de 1580 a 1640 (SILVA, 2010, 

p.85).  Foi a partir daquele momento que nasceu o mito sobre ele e o 

imaginário popular português começou a ser inundado de profecias dizendo 

que o rei não morrera e da ideia messiânica de sua volta como um novo Cristo 

para instaurar um novo império. Mesmo depois de encontrado um corpo, que 

hipoteticamente seria o de D. Sebastião e foi, conforme os costumes reais, 

devidamente enterrado, o mito já se havia fixado na mentalidade popular. Seu 

epitáfio52 reforçaria tal mito, o que seria muito difícil de ser desconstruído com o 

tempo: 

 

O epitáfio é claro na sua obscuridade cristã: vivo está todo aquele que 
acredita na ressurreição. Como cavaleiro de Cristo, Sebastião é 
glorificado como a promessa da ressurreição, ao mesmo tempo em 
que o texto parece evocar sua presença encoberta. O “se” evoca a 
lenda, dá estatuto a ela e a institui textualmente (2010, p.87). 

 

 

As colônias portuguesas não ficaram imunes a tudo isso e o mito do rei 

desaparecido chegou até nós, influenciando nossa cultura e até a política, 

dando origem a movimentos como a Revolta de Canudos (1893-1897) e a 

Guerra do Contestado (1912-1916). Segundo Claudicélio R. da Silva (2010, 

p.88), a presença do Padre Antônio Vieira no Brasil com seus sermões foi 

                                                           
52 “Sebastião está neste túmulo, se o que se diz é verdade 
Uma morte precoce o levou nas plagas africanas. 
Que não se tache de erro aquele que crê que o rei vive. 
Segundo a lei, a morte para o desaparecido foi igual à vida” (BERCÉ apud SILVA, 2010, p.86). 
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crucial para propagar a ideia messiânico-sebástica fora de Portugal e divulgar 

São Luis o conhecimento sobre aquele rei (2010, p.89). Somado a isso existia 

uma situação muito propicia para que o maranhense acreditasse em um rei que 

poderia salvá-lo das adversidades. “A província do Maranhão, independente do 

restante do Brasil, era uma terra cheia de problemas, mal administrada, de 

difícil colonização, formada, sobretudo, por pobres do reino ou cristãos novos” 

(2010, p.90). Não havia outra saída a não ser o sonho da reconstrução de um 

império que substituísse a dura realidade. D. Sebastião, assim, veio parar em 

terras brasileiras, mais precisamente na Ilha dos Lençóis53, para fundar seu 

reino encantado debaixo das dunas eternamente moventes do pequeno 

pedaço de areia no estremo norte do Brasil. 

 

“Quem bateu na sua porta foi o Rei Sebastião, 
Quem bateu na sua porta foi o Rei Sebastião. 
Entra meu pai com sua espada na mão, 
Entra meu pai com sua espada na mão”.54 
 

 
A Ilha dos Lençóis, parte de Cururupu ao norte maranhense, lugar 

praticamente isolado de difícil acesso e poucos habitantes, é a morada de D. 

Sebastião e de outros encantados. “Não se trata apenas de um paraíso físico 

de beleza estonteante, mas é a própria casa sagrada, paraíso atemporal e 

metafísico” (2010, p.132). Escolhida por sua semelhança com o deserto 

africano, o rei e seu séquito teriam migrado para uma outra ilha, São Luís, que 

não se esconde nas dunas e mostra para o mundo a força dos encantados. 

Na Ilha dos Lençóis, em São Luis e todo o Maranhão, a encantaria traz 

em si o mito de Dom Sebastião impregnado em sua essência. É pelas vozes 

dos narradores que o seu reinado se concretiza: “Por meio dos narradores o 

profundo vem até a superfície e revela-se na sua obscuridade” (2010, p.131). 

Eles contam, dançam, cantam o mito que sai do areal e viajam por todos os 

cantos do Estado. 

Retomando o conceito de sincretismo, é possível ver uma integração 

entre a Encantaria e o Tambor de Mina, pelo encontro de voduns, orixás e 
                                                           
53 Ver mapa em anexo, p. 142. 
54 Doutrina cantada por Maria Teresa no documentário Sebastianos: os narradores da Ilha dos 
Lençóis. 2010. Feito para integrar tese de doutorado em Letras (Poética/UFRJ), defendida em 
2010, e intitulada Ilhas da Encantaria: o rei Sebastião na poesia oral nutrindo imaginários. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XkBEFTZjHRc> . Acesso em 11/8/2014. 
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entidades. O que poderia ser motivo de confrontos é, ao contrário, comunhão e 

respeito de diferenças simbolizadas pelo mundo espiritual. A mina tem em seus 

voduns e orixás a representação africana; na Encantaria, encontramos os 

gentis (nobres europeus, como D. Sebastião) e dos gentilheiros (fidalgos não 

nobres) da cultura europeia, além, logicamente, dos índios, representantes dos 

nativos de nosso continente, homenageados em dias especiais do ano. 

A Encantaria é assim denominada por possuir entidades que viveram na 

terra, mas que ao desaparecerem, não morreram, apenas se encantaram e não 

podemos confundi-las com os eguns, que são espíritos desencarnados. Elas 

transitam facilmente entre mortos e vivos, utilizando-se dos médiuns para voltar 

e poder auxiliar aos necessitados e aflitos. 

Os encantados habitam uma região chamada de “encante”, sendo que ela 

pode ser uma cachoeira, uma mata, um rio ou outro ponto qualquer da 

natureza (MAUÉS, R. H. e VILLACORTA, G. M. In: Prandi, 2004, p.20). São 

seres sobrenaturais e muito poderosos por estarem conectados à dimensão 

espiritual e às forças da natureza onde habitam. De acordo com M. Ferretti 

(2008, p.3), podemos considerar que Dom Luís tem sua corte na Baia de São 

Marco; Dom José Floriano domina o Boqueirão e Alcântara; Rei da Bandeira 

fica na Pedra de Itacolomi; Dom João Soeira está na praia do Calhau e Dom 

Pedro Agansu comanda as matas de Codó. Entendemos que essa 

transmutação de encantados em lugares da natureza pode ser considerada 

uma hierofania, expressão utilizada por Mircea Eliade  e sinônima da 

manifestação do sagrado, de algo da ordem do diferente em coisas do mundo 

profano (1992, p.13). Ele afirma que: 

 

(...), não se trata de uma veneração da pedra como pedra, de um 
culto da árvore como árvore. A pedra sagrada, a árvore sagrada não 
são adoradas como pedra ou como árvore, mas justamente porque 
são hierofanias, porque “revelam” algo que já não é nem pedra, nem 
árvore, mas o sagrado, o ganz andere55 (1992, p.13). 
 

 
Algumas características são importantes na definição dos encantados, de 

acordo com M. Ferretti (2008, p.1). Além de viverem na região do encante, são 

visíveis apenas para algumas pessoas e preferem entrar em contato com os 

humanos pelos sonhos, na natureza ou nos terreiros, quando chamados. Outra 
                                                           
55 Totalmente diferente. 
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curiosidade é sua transformação em animais. Dom Sebastião, como já vimos, 

pode ser visto como um touro e a Princesa Rosalinda se encanta em uma 

cobra. 

Podemos entender que estes seres sobrenaturais que não morreram, mas 

passaram a habitar um entre-lugar – uma espécie de limbo dividindo a Terra e 

outras dimensões – nasceram do pensamento mítico que é parte intrínseca de 

comunidades como a do Tambor de Mina. E é através dessa modalidade 

cognitiva que se constrói seu imaginário porque não há um corte nítido que 

separe a vida da morte. A morte é pensada como continuação (CASSIRER, 

2004, p.75) e, por isso, é possível que o ser espectral, ou incorpóreo, como 

destaca o autor, possa aparecer, possa ser perpétuo. Para ele, a morte não 

interrompe a existência, apenas há uma troca de cenário (2004, p.76). Como 

os encantados são tidos como pessoas que não morreram, fica mais fácil 

compreender sua presença nos rituais que não são meras encenações ou 

alegorias, possuindo antes um sentido real (2004, p.79) e dando credibilidade à 

dinâmica do terreiro. 

Segundo M. Ferretti (2008, p.4), as encantarias são lugares de muita 

concentração energética, regiões de grande poder e força inexplicáveis e 

geralmente onde águas e pedreiras convergem, como Alcântara, um dos 

lugares mais conhecidos que recebeu muitos escravos.  

Diz-se que a entrada de pessoas curiosas nas encantarias não é vista 

com bons olhos e sempre há uma punição para os que tentam profaná-las. 

Enquanto lugares de refazimento espiritual para os devotos do Tambor de 

Mina, só podem ser procurados com o intuito de pedidos de proteção, limpeza 

de demandas ou para pagamento de promessas (2008, p.4). 

Um grupo de entidades da Encantaria que nos chamou a atenção é o dos 

caboclos, que são conhecidos por serem espíritos de índios. Os caboclos 

foram assimilados pelas religiões de origem africana pelo sincretismo com 

religiões anteriores no Brasil, principalmente no Nordeste, conhecidas como 

Pajelança ou Catimbó. Mesmo assim, os africanos, um pouco refratários a 

relações muitos estreitas de sua cultura com a indígena, cultuaram os caboclos 

de forma separada dos orixás, cabendo à Umbanda cumprir esse papel.  

M. Ferretti (2000, p.105) explica que, na Encantaria, os caboclos são, em 

sua maioria, espíritos encantados não indígenas e são, na verdade, os turcos 
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relacionados às danças mouriscas europeias inspiradas nos romances de 

cavalaria, que usam nomes indígenas apenas como pseudônimo para não 

revelarem sua verdadeira identidade. Alguns exemplos são: Tabajara, Ubirajara 

e Jaguarema. Acredita-se que o caboclo mais antigo, recebido ora como nobre, 

ora como índio, é o Caboclo Velho ou Sapequara, o primeiro a bradar na mina 

(2000, p.124). Entendemos que o “disfarce” (aspas nossas) dos encantados 

com nomes indígenas se relaciona com o simples fato destes seres os donos 

verdadeiros e originais da terra brasileira. Os negros, segundo Muniz Sodré 

(2002, p.60), escolheram esta forma de reverenciar os índios, conforme a 

maneira de culto aos ancestrais na África, e realizaram um intercambio de 

diferenças que preserva as culturas em choque. 

No final do século XIX, além dos terreiros ligados às tradições africanas, 

existiam em São Luís outras casas relacionadas ao curandeirismo e à 

pajelança (FERRETTI, 2000, p.66).  Foi uma época bastante conturbada em 

que tampouco os terreiros escaparam à perseguição e ao preconceito com 

prisões e fechamento de alguns salões onde se realizavam curas. Segundo o 

Professor Sérgio Ferretti, em declarações recolhidas na Casa das Minas, na 

época da escravidão, as suas festas só podiam ser realizadas 

simultaneamente às da Igreja. A Casa de Nagô era chamada de casa de 

macumbeiros e quem passasse diante dela se benzia (2007, p.5). 

Retomando as entidades caboclas, elas podem ser incluídas no grupo 

dos gentilheiros, caboclos e índios selvagens, como os surrupiras. No primeiro 

grupo inclui-se o Rei da Turquia, no segundo encontramos entidades que não 

são obrigatoriamente índios, e no terceiro, “entidades pouco civilizadas” 

homenageadas no Canjerê, uma festa especial para elas (FERRETTI, 2000, 

p.74).  

A Encantaria é capaz de evocar uma entidade espiritual chamada de 

Légua-Boji-Buá, que pode vir como vodum, gentil ou caboclo. Sua forma de 

apresentação depende de quem o recebe em sua cabeça e só vem como 

vodum por estar em um nível mais elevado, pois os voduns são muito antigos 

dentro do panteão da Mina. 

As entidades caboclas mais antigas na Encantaria são justamente os que 

foram inimigos dos cristãos, como os turcos ou mouros. “Assim, o Guerreiro de 

Alexandria lutou contra os cristãos no tempo das Cruzadas e seu irmão 
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Tabajara, além de ser filho de turco com cigana, casou-se com índia paraguaia’ 

(2000, p.77). Esses encantados são os excluídos, os marginalizados, talvez por 

isso tenham sido tão admirados pelos participantes da Mina. 

Pelo mar vieram os caboclos, pelo mar do peixe-monstro, aquele que 

descreveremos no próximo subcapítulo sobre os colonizadores que o 

atravessaram. Ao vir pelo mar deram origem à linha da água salgada e foi Dom 

Sebastião quem os trouxe para dançar na guma (2000, p.85). 

No Terreiro da Turquia as entidades caboclas são também os mouros, 

como o Rei da Turquia e Floripes. Além deles há outras que receberam nomes 

indígenas: Tapindaré, Aquilitaua, Juracema, Rosarinho, Ninamou, Flecheiro, 

Tabajara, Ubiratan, Douro, Ingazeira, Ubirajara, Mariana. Dentre estes, o mais 

importante e conhecido foi, é claro, o Rei da Turquia, que deu nome àquela 

casa e, como afirma M. Ferretti (2000, p.128), é a entidade mais conhecida fora 

dos terreiros Mina. 

As vodunsis, nas festas e nos toques usam um fio de contas, ou rosário, 

nas cores da família turca, o mesmo que aparece sobre o livro de Carlos 

Magno fotografado por M. Ferretti56. As cores da Turquia são vermelho, verde e 

amarelo, pois simbolizam os caboclos, que é a maneira pela qual são 

denominados os gentilheiros. Os fidalgos, os nobres, os turcos são chamados 

assim pelo fato de terem se “ajuremado” (se transformado em índios) ao entrar 

em nossas terras. “Seu Turquia” é conhecido como Ferrabrás de Alexandria. 

Podia ser chamado também pelo nome do seu pai, Almirante Balão, mas na 

verdade a entidade que leva este nome era recebida apenas pela mãe carnal 

de Anastácia57. 

Os turcos são também conhecidos como mouros e várias doutrinas se 

referem a eles. Uma delas, conhecida no Terreiro da Turquia foi cantada por 

Pai Euclides, em nossa visita ao Fanti-Ashanti. Ele nos revelou que a mesma 

era entoada por Mãe Anastácia. “Terra de mouro, mouro mourama. Meu pai é 

mouro, mouro mourama”. 

Outro nome pelo qual é conhecido o Rei da Turquia é João de 

Imbarabaia. Sua família é extensa e um de seus filhos mais famosos, 

Jaguarema, nasceu em um terreiro da cidade Codó. De nação taipa, foi tão 

                                                           
56 Foto do livro com rosário em anexo, p. 143. 
57 Posteriormente há poucas notícias sobre a entidade Balão no Terreiro da Turquia. 
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respeitado por Mãe Anastácia que ela, a pesar de ser filha de Xangô e de 

cultuar Nanã, abriu o terreiro para o turco e sua linhagem (2000, p.130). 

O rei turco teve três famílias: a primeira, considerada a legítima era a de 

Ferrabrás, a segunda era Borgonha e a terceira Ramos. A primeira família é 

chefiada por sua filha Rainha Douro, a segunda pela Princesa Floripes e a 

terceira por Caboclo Velho (2000, p.133). 

Muitas histórias são contadas em relação ao Rei da Turquia. Todas elas 

exercem um fascínio no ouvinte, mas o encantamento proporcionado pelo 

gigante turco nasce no romance de cavalaria, História do Imperador Carlos 

Magno e dos doze pares de França. Vejamos agora como aconteceu o 

encontro da narrativa com o um terreiro do Maranhão. Saído das páginas do 

romance e nas asas da imaginação de muitos, o rei turco e seus companheiros 

içaram âncora de seu navio encantado para fazer parte para sempre do 

Tambor de Mina, a religião dos voduns africanos trazidos pela princesa Nã 

Agontimé. 

Do oceano veio o mouro encantado surgido da narrativa do Imperador 

Carlos Magno, virou dono de um terreiro e chefe de entidades caboclas. É a 

sua história e a do seu terreiro que vamos contar agora. 
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2.2 O TERREIRO DA TURQUIA E ITAN 

 

Seu Turquia vamos ao mar, 
Correr o mundo geral.  
Ora vamos levar a Maria, 
Avereço o Pombo do Ar58. 

 

No bairro do Outeiro da Cruz, na Rua Nª. Sr.ª da Vitória, em São Luís 

(MA) existe uma pequena casa branca59 espremida entre outras casas bem 

parecidas a ela. É tão pequena que o nosso taxi passou diante dela sem que a 

percebêssemos e quando nos demos conta tivemos que retroceder um pouco 

pela ruazinha estreita. 

À porta da casa havia um senhor bem magro e sem camisa, olhando para 

não sei onde, mas com um semblante de gente simples e boa. Descobrimos 

depois que se tratava do irmão de Pai Euclides Talabyan, e estava ali para 

zelar pela casa. Dirigimo-nos a ele e perguntamos sobre Dona Concita, a 

pessoa com a qual queríamos conversar. O senhor abriu um sorriso magro de 

dentes e nos convidou logo a entrar. Mostrou-nos com orgulho a casa comprida 

de cinco cômodos e um quintal ao fundo. Mostrou-nos também as fotos das 

ancestrais que um dia cuidaram daquele lugar e de suas personagens mais 

importantes, motivadoras de nossa viagem, Ferrabrás de Alexandria60 e a 

Princesa Floripes61. 

As mesmas fotos encontram-se expostas na casa Fanti-Ashanti e Pai 

Euclides nos assegurou que eram de Ferrabrás e de sua irmã. De acordo com 

M. Ferretti o quadro, que dizem ser dele, é na verdade de Mehemed Resat V 

(2000, p.128), um rei turco. Pai Euclides nos relatou que a foto é considerada 

como sendo do Rei da Turquia e que Mãe Anastácia o havia ganhado, não se 

sabe de quem. Se considerarmos os dois casos relatados, as chances de que 

sejam a mesma entidade que dá nome ao terreiro são muito remotas, pois não 

existem registros de imagens, tanto de Ferrabrás quanto de sua irmã. De 

acordo com Pai Euclides, não se sabe a datação das imagens, portanto 

                                                           
58 Doutrina para Ferrabrás de Alexandria. 
59 Imagem da fachada do Terreiro da Turquia na festa (25/6/2014) de seus 125 anos, em anexo 
p. 144. 
60 Imagem do Rei da Turquia, p. 145. 
61 Imagem do Floripes, p. 146. 
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concluímos que a crença na ideia de que tais documentos são verossímeis, 

surgiu de relatos de Mãe Anastácia, a proprietária das fotos.  

Enquanto aguardávamos a chegada de Dona Concita, a atual 

responsável pelo Terreiro da Turquia, lembramos os mitos que se ligavam a 

ele. Seu chefe espiritual era Ferrabrás, ou Rei da Turquia, e se ele não tivesse 

baixado na Encantaria, aquela casa simplesmente não haveria existido. 

Um dos mitos relacionados a Ferrabrás foi contado por Pai Euclides 

Talabyan. Trata-se da sua vinda para o Maranhão com seu primo Dom João. 

Depois de atravessarem o Atlântico, Dom João abandonou o rei turco, sendo 

que este, ao deparar com uma grande festa na floresta foi convidado por 

Caboclo Velho para integrar-se ao grupo, passando a viver ali. Os dois grupos 

se misturaram de tal forma que Caboclo Velho passou a ser considerado irmão 

do Rei da Turquia (FERRETTI, M., 2000, p.125). 

O segundo mito narra e sua viagem pelo portal tridimensional da 

Encantaria ao fugir com suas filhas da guerra de Jerusalém. Ao passar pelo 

Estreito de Gibraltar, cruzou o portal que o levou até a Amazônia. Lá, foi 

recebido por Caboclo Velho. Desse encontro o resultado foi o “ajuremamento”62 

dos turcos e o “aturcoamento”63 dos índios locais. O rei turco viveu por algum 

tempo no reino de D. Sebastião, mas resolveu ir embora e fundar sua própria 

Encantaria (DE LUCA, p.4). 

Outro mito muito parecido é o narrado por Pai Luiz de Tayandô64. Ele 

conta que o rei turco enviou suas filhas, Mariana, Jarina e Erundina em um 

navio para a África depois da conquista de Jerusalém pelos cristãos. Ao 

cruzarem o portal para outros mundos em Gibraltar, as princesas ficaram 

presas e adormecidas em uma espécie de limbo por muitos anos. Só em 1500, 

após passarem pelo rio Amazonas, se depararam com a pororoca que as 

deixou ingressar definitivamente no mundo da Encantaria. Na tribo de Caboclo 

Velho elas se “ajuremaram” e ganharam características de índios. Muito tempo 

depois, seu pai, Toi Dar es Salaam, também seguiu viagem para buscar suas 

filhas, mas também passou pelo mesmo processo que as três. Deparou-se com 

Caboclo Velho que o reconheceu como um ancestral indígena que estava de 

                                                           
62 Transformação em índio. 
63 Transformação em turco. 
64 Documentário A descoberta da Amazônia pelos turcos encantados. Doc TV.2004. Disponível 
em:< https://www.youtube.com/watch?v=xjSABZwn4O4>. Acesso em: 11/08/2014. 
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volta para cumprir seu destino e assim foi coroado Rei Marajó. Com a chegada 

do Dom Sebastião à Ilha dos Lençóis, este recebeu as princesas turcas para 

viverem em seu reino. Apenas um delas, Jarina, aceitou o convite e para sua 

surpresa reencontrou o pai que também estava na ilha.  

Toi Dar es Salaam hospedou-se por muito tempo na Ilha dos Lençóis, 

mas sempre sonhou em voltar para seu povo. Por isso, não se deixava 

incorporar por ninguém como entidade, diferentemente de suas filhas, que 

passaram a fazer parte do Tambor de Mina de maneira definitiva e Mariana se 

tornou a mais cultuada e querida das princesas. Vejamos uma doutrina, ou 

ponto cantado, que a cita: 

 

“O seu navio está no porto, oh gente 
Sem temer a maresia 
Aqui chegou a bela turca 
Filha do Rei da Turquia”.65 

 

Sem abandonar seu objetivo de regresso, o rei só mudou sua maneira de 

pensar com a chegada dos escravos às regiões da Amazônia e do Maranhão 

ao conhecer os voduns trazidos do Daomé, como Davissi, Dambirá, Dadaho e 

Averequete, sendo este último, o vodun das alianças, que une o Tambor de 

Mina à Encantaria. Averequete faz uma grande reunião no meio da floresta 

amazônica e convida voduns, orixás, inquisis, caboclos, encantados e a 

Família da Turquia, encontro este que finalmente consagra e funda o Tambor 

de Mina. Observando os mitos sobre o Rei da Turquia no início deste 

subcapítulo, notamos que ele aparece com denominações diferentes. 

Procuramos saber sobre suas referências, mas infelizmente um desses nomes 

não foi encontrado.  

Depois do grande ritual, Dar Salaam manda seu vizir buscar alguém com 

as qualidades suficientes para incorporá-lo. Anastácia foi escolhida então ainda 

na barriga de sua mãe e futuramente, depois de ser preparada na casa de 

Manuel Teu Santo e de receber o Rei da Turquia, resolveu abrir sua casa, junto 

com mãe Doca, o Terreiro da Turquia em 1889. 

                                                           
65 Doutrina entoada por Rosy Freitas no documentário A descoberta da Amazônia pelos turcos 
encantados. 
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Em março de 1971, mãe Anastácia recebe o rei turco pela última vez 

vindo a falecer minutos depois. Bem antes disso, mãe Doca vai para Belém, 

ainda no fim do século XIX para lá começar o culto aos turcos encantados. 

De acordo com Pai Tayandô66, que relata esta história, Dar Salaam 

deixou de incorporar depois da morte de Mãe Anastácia. Recolheu-se em seu 

palácio da Ilha dos Lençóis e dali administra as Encantarias esperando uma 

oportunidade de voltar aos terreiros. Ingressamos assim, no terreno de nosso 

interesse, o Terreiro da Turquia. 

Em 1953, Pai Euclides Talabyan (FERREIRA, 2008, p.58-59) começa sua 

relação com o Terreiro da Turquia. Depois de seguir orientações no Terreiro do 

Egito, dirigiu-se à Mãe Anastácia que o convidou para um toque naquela casa. 

O que aconteceu fugiu às suas expectativas, pois ao participar do culto 

recebeu um caboclo chamado Juracema. A partir daquele dia, a mãe de santo 

passou a cuidar de Pai Euclides que se incorporou ao terreiro e até hoje retribui 

aqueles cuidados sendo uma espécie de pai de santo do lugar. Segundo suas 

próprias palavras67, em conversa que tivemos em seu terreiro – o Fanti-Ashanti 

– ele aguarda o aparecimento de outra mulher que cuidará do Terreiro da 

Turquia, já que a tradição da casa é feminina. Atualmente, ele apenas zela pelo 

espaço e faz dois toques anuais. O primeiro, em junho, para comemorar o 

aniversário do terreiro e o segundo, em julho, dedicado a Nanã Burukú, 

matriarca da casa. Com a morte de Mãe Anastácia, nenhuma filha sua quis 

seguir adiante com a casa, pois ou viraram evangélicas, ou tiveram problemas 

de saúde e envelheceram e assim deixaram a Mina.  

Mãe Anastácia nasceu em Codó, a cidade conhecida pelo grande número 

de terreiros e por expressões depreciativas como “terra da macumba, do 

feitiço, capital da magia negra, feitiçaria” (LINDOSO, 2012, p.353). Ali 

predomina o Terecô,de origem banto e não jeje-nagô como a maioria dos 

terreiros mina. Pai Euclides (2008, p.66) conta que a mãe de Anastácia não 

pertencia a nenhum terreiro, mas incorporava o Almirante Balão, o pai de 

Ferrabrás, o gigante turco e futuro chefe do Terreiro da Turquia.  

                                                           
66Ibidem. DocTV 2004. 
67 Conversa com Pai Euclides em 25/11/2013. Infelizmente não foi gravada a pedido do pai de 
santo. 
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Quando adolescente, Anastácia foi morar em São Luis, onde conheceu 

Manuel Teu Santo que cuidou dela. Depois da morte dele, ela resolveu abrir o 

Terreiro da Turquia, também conhecido como Fé em Deus (Nifá Olorum). 

Mãe Anastácia teve poucas filhas de confiança no comando do terreiro, 

mas entre elas: Lody, que recebia a encantada Floripes, irmã de Ferrabrás; 

Dona Aurélia ou mãe Mocinha, como era carinhosamente chamada, uma das 

mais importantes figuras do terreiro e; Maria dos Remédios Castro, filha adotiva 

de Anastácia e mãe pequena no terreiro. Era importante que Anastácia tivesse 

pessoas muito confiáveis para comandar a casa em sua ausência, pois era 

muito solicitada e viajava bastante, principalmente para Manaus (2008, p.71) 

onde preparava outras pessoas e continuava seu aprendizado. 

Com o tempo e as dificuldades financeiras, o terreiro foi perdendo o 

brilho. Com a morte de Mãe Anastácia, em 1971, as vodunsis mais importantes 

naquele então, como Mundica Reis (mãe-criadeira) e dona Zeca (filha adotiva 

de Anastácia) resolveram que não dariam continuidade ao terreiro. Pai Euclides 

nos disse que então, assumiu os cuidados com a casa, inclusive reconstruindo-

a após o seu desabamento e também comprou o terreno por cinco mil 

cruzeiros em 1988. Segundo Pai Euclides, sua decisão de assumir o terreiro 

provocou certa confusão entre suas matriarcas por acharem que ele não 

pertencia à casa.  

Com o passar dos anos as vodunsis foram morrendo: Mundica Reis em 

1982 e dona Zeca, depois de um AVC em 1995. Desde 1972, Pai Euclides 

Talabyán68 preserva o local, mas, notamos uma certa preocupação de sua 

parte ao nos dizer que não se encontra em condições físicas para seguir com 

sua missão. De acordo com seu depoimento (2008, p.79), é “um fardo muito 

grande” conduzir duas casas tão importantes como a Fanti-Ashanti e o Terreiro 

da Turquia. Em nossa segunda visita em 2014 a São Luís para assistir ao 

aniversário de 125 anos da casa69, Pai Euclides nos revelou sua intenção de 

fechá-la definitivamente por não ter encontrado um substituto para o comando. 

Abaixo, seu relato mostra bem seu tipo de vinculação com o terreiro e o 

interesse em passá-lo adiante: 

                                                           
68 Foto de Pai Euclides Talabyan na festa  (24/7/2014) dos 125 anos do Terreiro da Turquia, p. 
147. 
69 Foto da festa de 125 anos do Terreiro da Turquia, p. 148. 
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Na verdade quem ficou na chefia foi eu, não como pai de santo da 
casa, mas como um bom irmão, um amigo, um orientador, um 
promovedor, até que apareça uma mulher capacitada para assumir o 
cargo de Iyalorixá, pois o Terreiro da Turquia, pela tradição tanto 
espiritual como material, é matriarcal e eu conheço o meu limite 
(2008, p.81). 

 

Em uma reminiscência, Pai Euclides lembra que quando Mãe Anastácia 

chegava em qualquer festa de terreiro “era recebida como rainha, todos lhe 

tinham muito respeito e consideração, era um aparato sem tamanho e ela 

naturalmente aceitava todo aquele carinho com muita simplicidade” (2008, 

p.62) e era muito respeitada e bem relacionada com outros terreiros. Ele ainda 

descreve a beleza dos adornos e dos lindos trajes das dançantes de 

antigamente e como era lindo vê-las com enfeites dourados e prateados na 

cabeça, pulseiras, colares, e sempre muito perfumadas (2008, p.61). Quando 

assistimos à festa, presenciamos essa beleza e a atmosfera do terreiro  

tomada pelas fragrâncias das dançantes. 

O fechamento do terreiro seria realmente uma grande perda para a 

cultura maranhense e brasileira, porque foi o único dedicado diretamente aos 

turcos encantados e é um dos mais antigos do Maranhão, junto com a Casa 

das Minas e o Terreiro de Nagô. 
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2.3 DO MITO AO TERREIRO 
 
 

 “Não cantaram em vão 
 O poeta e o sabiá 
 Na fonte do Ribeirão. 
 Lenda e assombração 
 Contam que o rei criança 
 Viu o reino de França no Maranhão. 
 Das matas fez o salão dos espelhos 
 Em candelabros palmeirais, 
 Da gente índia a corte real, 
 De ouro e prata um mundo irreal”70. 
 
 

Estrada, caminho, extensão líquida são denominações para o mar que 

conduziu os navegadores para as Américas. Em seus navios, além de sua 

força de trabalho para desbravar as novas terras, realizar seus sonhos e 

imprimir sua visão de mundo e modos de agir nelas, vieram também para 

mostrar aos nativos que havia culturas diferentes da sua em outros lugares. 

Durante o descobrimento de novos continentes, homens em busca de 

aventuras, de ação, de lugares fantásticos e dos mitos que conheciam pelos 

romances de cavalaria, viajaram pelo mundo em frágeis navios equipados de 

poucos recursos e expostos ao inesperado. Poderíamos dizer que, esses 

aventureiros submetidos às dificuldades a partir do momento que se lançavam 

ao mar, já se deparavam com as aventuras almejadas. Sua visão de um 

oceano desconhecido era carregada de fantasia e das imagens dos textos 

bíblicos. Para eles, o Atlântico não era calmo, era antes o do grande dilúvio, 

destruidor, adverso e perigoso (FONSECA, 1978, p.38) que inundou o mundo e 

deixou apenas poucos sobreviventes na Arca ou as águas que Moisés dividiu 

ao meio quando fugiu com seu povo para a terra prometida: “Espaço do 

incógnito e da aventura, espaço do medo, é também o espaço onde o homem 

se encontra com ele próprio, na superação do obstáculo, no esforço, na 

viagem” (1978, p.45). 

As referências que embasavam seu conhecimento para imaginar o 

Atlântico vinham do Oriente. Assim, além da busca pelo paraíso bíblico, o 

maravilhoso e o monstruoso preenchiam as mentes dos colonizadores para 

                                                           
70

 Samba Enredo da escola de samba Salgueiro 1974: “O Rei de França Na Ilha da 
Assombração” de Zé Di e Malandro. 
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quem o novo oceano era muito perigoso, cheio de serpentes gigantes e outras 

criaturas fantásticas. Ao mesmo tempo, até o século XVIII, lançar-se ao mar 

significava a tentativa inconsciente de retorno ao ventre, pois o mar 

assemelhava-se ao útero materno, sendo lugar de origem, para onde o homem 

deveria voltar (DIEGUES, 1998, p.60). 

Marie Bonaparte71, citada por Bachelard, em A água e os sonhos (1998, 

p.120), explica que não era o mar-realidade que fascinava os homens, e sim, o 

mar do canto encantatório evocativo da voz de suas mães. A busca de retorno 

a esse amor filial seria o propulsor para sua saída rumo ao desconhecido. 

Este subcapítulo começa descrevendo o mar por ter sido ele o caminho 

que nos revelou outros mundos e culturas. Pelo mar do peixe-monstro 

passaram povos que aqui chegaram para mudar nossos destinos: o europeu, 

com ganas de expandir seu mundo, angariando para si terras e riquezas e; o 

africano, advindo de várias nações, para ser subjugado e transformado em 

mero objeto para o trabalho forçado.  

Dessas culturas distintas, mitos variados se misturaram e todos eles 

revelam a maneira como cada povo entendia certas questões fundamentais 

sobre o ser humano, sua origem e vida na terra. O homem sempre precisou de 

mitos que contradissessem a realidade, pois buscava um sentido para sua 

existência e uma explicação para fenômenos, fossem os naturais ou os 

subjetivos, como a percepção da finitude da existência. Daí que se costuma 

entender o mito como “uma narrativa de origem”, porque está relacionado a um 

passado distante e engendra o mundo pela narrativa (SILVA, 2010, p.47). A 

narrativa do mito funde o real e o sobrenatural para inserir o homem em uma 

outra dimensão habitada por seres idealizados. 

Os orixás africanos, vinculados a lugares da natureza têm esse sentido 

mitológico explicativo. Suas histórias ressignificam esses espaços e 

esclarecem também outras questões mais relacionadas ao comportamento do 

ser humano. 

 Os mitos e a oralidade andam de mãos dadas e, pelo narrador que é a 

voz ancestral representativa do imaginário de um povo, eles se materializam. 

Podemos compreender uma determinada sociedade mais profundamente 

                                                           
71  BONAPARTE, Marie, Edgar Poe. In: BACHELARD, G. A água e os sonhos. Martins Fontes, 
São Paulo, 1998. 
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através de seus mitos fundadores. Através dos mitos da tradição oral, 

compreendemos posteriormente as nações africanas que a diáspora nos trouxe 

e sua religião, fundamentada nos orixás, foi significativa para esse nosso 

conhecimento. 

O mito, como discurso fundador, é a voz ancestral, imemorial, 

representada por um narrador autorizado pelo grupo ao qual faz parte 

(BORGES, 2003, p.4). No terreiro, os mitos que fazem parte de sua 

cosmogonia religiosa são passados oralmente pelos mais velhos72. Sua voz 

tem poder validado pelos deuses e, portanto, é confiável. Outro ponto 

importante é que o ouvinte crê piamente no arquivo da memória do narrador. 

Se a história remonta a tempos imemoriais, não há como saber qual foi a voz 

inaugural, a primeira a narrar os mitos, e só resta ao ouvinte confiar na que o 

atualiza. O mito contado é tido como verdadeiro, pois acredita-se que esta voz 

do narrador atual o faz como o fez a voz ancestral (2003, p.6). 

Nas religiões de matriz africana, levam-se a sério os mitos passados pela 

boca dos mais velhos. Sua memória individual integra uma memória coletiva 

trazida da África pelos primeiros negros que aqui viveram e que foi 

reestruturada a partir da diáspora. Segundo Roger Bastide, a perda de sentido 

sofrida pelo negro em sua religião e forma de entender o mundo (BASTIDE 

apud ORTIZ, 1980, p.99)73 motiva dita reestruturação da memória coletiva 

bruscamente rompida pelo esfacelamento das relações que a mantinham. 

Abrem-se espaços nela que necessitam ser preenchidos por algo semelhante 

para dar um novo sentido ao que foi esquecido. Daí, o sincretismo, a exemplo 

da associação entre santos católicos e orixás, entendida aqui como a partilha 

dos dois de características semelhantes: “O sincretismo se realiza pois quando 

duas tradições são colocadas em contacto, no qual a tradição dominante 

fornece o sistema de significação, escolhe e reordena os elementos da tradição 

subdominante” (ORTIZ,1980, p.103). Neste caso, entenda-se aqui que a 

religião africana é a dominante, um “sistema-partida” (1980, p.105) que dá 

espaço para assimilar novos mitos da outra cultura, no caso da religião 

                                                           
72“Mais velhos” tem o sentido aqui de mais tempo de iniciados na religião. 
73BASTIDE, Roger. Mémoire collective et sociologie du bricolage. In: ORTIZ, Renato. A 
consciência fragmentada. Ensaios de cultura popular e religião. Coleção Pensamento Crítico. 
Vol.41. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 
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católica, conferindo assim uma nova significação ao seu sistema sem 

prejudicá-lo. 

Dito isso, podemos pensar agora sobre o ingresso das nações africanas e 

sua cultura que, modificadas no Brasil pela cultura europeia, ressignificaram 

seus ritos: no Candomblé baiano, no Xangô pernambucano e no Tambor de 

Mina maranhense, todas estas tradições não passaram incólumes no contato 

com o outro e carregam em si algo dessa alteridade. No Tambor de Mina, o 

sincretismo, as misturas, as junções convergem a partir de mitos relacionados 

aos romances de cavalaria e, na Encantaria, eles se concretizaram 

definitivamente, deixando marcas profundas no imaginário religioso 

maranhense.  

No Terreiro da Turquia, a transmissão dos mitos e dos segredos da 

religião da mina não fugiu à regra de outras casas de religiões africanas, uma 

vez que os filhos de santo assimilavam presencialmente as tradições na 

convivência com os mais velhos. Mesmo imerso na oralidade, o terreiro não se 

afastou da cultura extramuros, onde predomina a escrita. Consequentemente, 

a influência das formas literárias medievais e religiosas do catolicismo 

dominante é inevitável (GOODY, 2012, p.45).Através das entidades 

encantadas como Ferrabrás e Floripes, o livro sobre Carlos Magno se insere 

oralmente no terreiro.  Mas o livro que contem tais personagens-entidades 

(denominação nossa) não consegue se impor como objeto visível ou palpável, 

pois está guardado a sete chaves, longe dos olhares de todos. A força da 

tradição oral no egbé é mais forte e seu movimento é inverso ao das 

sociedades ágrafas, nas quais a lacuna da escrita torna a oralidade importante. 

A narrativa sai do livro para a voz dos mais velhos e é repassada, de boca em 

boca, para manter os costumes antigos. 
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3. DA ESCRITA À ORALIDADE NO TERREIRO 

 

“Quando se está no momento exato dos 
toques, dificilmente os filhos de santo 
entendem a palavra correta, principalmente 
os novatos. Para evitar que uma palavra 
incorreta seja transmitida de pessoa para 
pessoa e, daí, de geração para geração, 
decidiu-se fazer um tipo de treinamento 
(adorosan). Somente assim é possível buscar 
melhor essa força cósmica, resgatando a 
identidade deste culto dos deuses negros, 
garantindo melhor satisfação a eles e seus 
eleguns”74. 
                            Pai Euclides Talabyan75 

 

“Escrever ocorre em privado”, afirma Jack Goody (2010, p.124). Sem o 

espectador a escrita tem a capacidade de nos isolar. Ela chegou e nos trouxe o 

romance para dar lugar ao mito, pois o hábito oral de contar histórias foi sendo 

substituído aos poucos pela leitura individual. 

Forma básica de comunicação, a oralidade tem papel primordial nas 

culturas ágrafas. Walter Ong diz que a comunicação humana se realiza de 

várias maneiras e utiliza todos os seus sentidos, mas o som articulado, a voz, 

tem extrema importância nessa comunicação (1998, p.15). 

A palavra falada é importante a tal ponto que o texto escrito está 

imbricado na oralidade: “Ler um texto significa convertê-lo em som, em voz alta 

ou na imaginação, sílaba por sílaba na leitura lenta ou de modo superficial na 

leitura rápida (...)” (1998, p.16). A escrita depende da oralidade, por ser esta 

anterior àquela. A oralidade pode existir sem a escrita, mas nunca o contrário. 

A escrita recebe uma maior atenção por parte dos estudiosos, pois nas 

sociedades onde ela não existe, aprende-se muito, mas nada se registra em 

papel. Ainda assim, a escrita não fez com que se desvalorizasse a forma oral 

                                                           
74 Iniciados. 
75 Depoimento do pai de santo. In: AMARAL, Renata. Pedra da memória. Euclides Talabyan, 
minha universidade é o tempo. 1ªedição. São Paulo: Maracá Cultura Brasileira, 2012. 



85 

 

de expressão e a influência da arte da retórica, nascida da cultura grega, teve 

papel importante nisso (1998, p.18). 

Ao falarmos de sociedades ágrafas, nos referimos a sociedades 

africanas, embora não devamos pensar que a ausência da escrita signifique 

um valor a menos para elas. Em A questão da palavra em sociedades negro-

africanas, Fábio Leite mostra que não se deve confundir analfabetismo com 

ausência de escrita. Para os africanos, denominados pelo autor de África 

profunda, o conhecimento vem pela palavra, que desde os primórdios vem 

sendo um elemento vital uma força criadora do homem nas trocas sociais 

(2008, s.p.). Para eles, a escrita torna-se elemento de interferência negativa 

nos processos comunicativos.  

Para Walter Ong, a oralidade se divide em primaria e secundaria: a 

primeira é de sociedades que não possuem escrita enquanto a segunda é 

influenciada por dispositivos variados de comunicação (1998, p.19). 

Os terreiros têm a oralidade como base para transmitir as tradições que 

lhe são inerentes e manter ligações com a oralidade primária originária das 

nações que aqui chegaram na diáspora. Apesar disso, é razoável supormos 

que o encontro com as formas escritas descarta qualquer comparação entre 

terreiros e esse estágio primário da oralidade. No caso do Terreiro da Turquia, 

especificamente, o conhecimento de seus participantes, adquirido com a 

narrativa de Carlos Magno, seja pela posse do livro pela mãe de santo ou por 

sua leitura em voz alta, o coloca em outro patamar onde oralidades, primaria e 

secundaria, se misturam. 

As sociedades orais, na falta de documentos escritos, necessitam 

desenvolver formas de memorização como a de ter “pensamentos 

memoráveis” mais facilmente desenvolvidos a partir de fórmulas, como os 

provérbios, que tocam o espírito de maneira profunda (1998, p.45).  

No Terreiro da Turquia existia um exemplar da história de Carlos Magno e 

de suas páginas saíram, pela oralidade, as ações “memoráveis” e heróicas dos 

vencedores que os ouvintes lembraram. No livro, destacam-se as lutas entre 

mouros e cristãos e a conversão dos mouros, Ferrabrás e Floripes, ao 

cristianismo. Foram estas personagens, que realizaram as façanhas mais 

louváveis da narrativa, as escolhidas para serem cultuadas no Terreiro da 

Turquia. Na tradição do cordel, por exemplo, Ferrabrás, no episódio famoso de 
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sua luta com Oliveiros, deixa seu inimigo armar-se para continuar a batalha e 

diz: 

 

Juro pelo poder dos meus Deoses, que és o mais obstinado homem 
do mundo, pois que nenhum perigo, nem trabalho te haó feito mudar 
o proposito, nem afrouxar o coraçaõ, e assim te podes gabar que 
nunca homem algum durou tanto tempo diante de mim, nem em 
alguma batalha fui taõ combatido, e cansado, como nesta tenho sido; 
e pelo teu grande valor quero usar desta cortesia comtigo. E he, que 
tomes a tua espada, e com ella tornes á batalha, que eu deixarei o 
escudo, para que fiquemos ambos iguaes nas armas (CARVALHO, 
1863,p.50). 

 
 

Apaixonada por Gui de Borgonha, um dos pares de França, por ele a 

Princesa Floripes é capaz de se arriscar, matar, soltá-lo do cativeiro na torre e 

se converter ao cristianismo por ele: 

 

Passaraó os Cavalleirosaquella noite com grande contentamento, e 
festejo, falando nas varonis acções de Floripes, e das suas Damas, 
pois que com tanto valor, e resolução se armaraõ para defender a 
torre, e Gui de Borgonha disse:Senhores, daqui por diante bem 
podemos sahir ser receio a peleijar com os inimigos: pois que temos 
taõ grandes vigias para guardar a torre (1863, p.155). 

 

A poesia de cordel prioriza os atos heroicos que também transformam  as 

personagens em entidades amadas na Encantaria. 

O pensamento nas sociedades orais é tradicional: o que é passado 

através dos tempos, repetidas vezes, é tido em alta conta e, por isso, os mais 

velhos são importantes por manter as tradições (1998, p.52). No terreiro não é 

diferente, onde os mais velhos são os que guardam, mantém e passam adiante 

as tradições. Não só eles representam a memória, com sua função coadjuvante 

à oralidade, mas principalmente os pontos e doutrinas cantados durante os 

rituais onde as personagens se fazem presentes e a mitopoética vira voz 

coletiva. 

Quando não lido, o texto escrito de forma solitária continua encerrado nas 

folhas do livro e suas histórias desconhecidas pelo mundo, mas sua leitura em 

voz alta aviva seu conteúdo. 

As narrativas são importantes para as culturas orais porque abrigam 

grande parte do conhecimento guardado pela comunidade. As histórias dos 

orixás, por exemplo, encerram cenas semelhantes à vida humana, das quais se 
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tiram ensinamentos através de mitos que seus ouvintes assimilam facilmente 

por sua identificação pessoal com as vidas dos orixás. 

Mesmo com a consolidação da escrita, escutar histórias é uma tradição 

sempre atual como, por exemplo, na religião através das orações (ONG, 1998, 

p.137).  

No terreiro louvam-se os orixás, voduns e entidades pela oração 

musicada que reconta simultaneamente os mitos e ativa as forças 

sobrenaturais e do axé: 

 

“Eu vim de orar a Deus, 
Eu vim de orar a Deus. 
Vim de longe da mata, 
Vim de orar a Deus. 
Vou mimbora prá mata, 
Vim de orar a Deus. 
Sou menino da mata, 
Eu vim de orar a Deus”76 (FERRETTI, 2000, p.120). 

 

 No terreiro a voz, os toques, a dança, podem levar ao êxtase, ao 

encontro com o divino: a voz e o corpo na performance da música diferenciam 

os terreiros  das religiões mais estáticas, onde se privilegiam o silêncio e a 

força do pensamento. Ioan M. Lewis, em Êxtase religioso, cita o exemplo de 

uma tribo no deserto de Calaari, que em cerimônias dedicadas à cura de 

doenças, usa danças e palmas para chegar ao transe e lutar contra o mal 

causador das enfermidades (1977, p.55). 

No terreiro, “o discurso é ação” (ZUMTHOR, 2001, p.75) que desperta 

ancestrais e energias plantadas em seus objetos e nos assentamentos das 

divindades através de palavras que têm poder de criação. Eis porque os mais 

velhos dizem que devemos ter cuidado com palavras e pedidos. A voz é capaz 

de transformar um texto em algo verdadeiro e verossímil e os adeptos das 

religiões africanas acreditam na voz do sacerdote e sabem da força que ela 

tem: 

 

(...), a voz intervém sempre, ao mesmo tempo como poder e verdade. 
A seu sopro se realizam as formas sacramentais e exorcizantes sem 
as quais não haveria salvação. Ela não é, então, apenas meio de 

                                                           
76 Doutrina de caboclo cantada na Encantaria registrada pela Professora Mundicarmo Ferretti. 
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transmissão de uma doutrina; é, enquanto perdura, fundadora de uma 
fé (2001, p.76). 
 

 
A memória dos narradores, que contam os mitos no terreiro e divulgam os 

ensinamentos, se alicerça na memória dos outros para recriar e transformar o 

que eles também ouviram. Suas vozes podem ser comparadas às dos poetas 

medievais que levaram as lembranças dos ancestrais aos seus ouvintes (2001, 

p.142). 

Segundo a Professora Laura Padilha, a voz para o africano iletrado é: 

 

(...) a condutora do gozo e é por ela que o contador de estórias libera 
a força do seu imaginário e a do seu grupo, fazendo do processo de 
recepção um ato coletivo, ao contrario do homem branco-ocidental 
que, a partir de um certo momento da história, fez de seu processo de 
recepção – pela leitura - na essência, um ato solitário, um prazer de 
voyeur (2007, p.35). 

 

A narração oral ainda desperta um prazer coletivo diferente da leitura 

solitária. Ao mesmo tempo os contadores, ou griots, mantêm a cultura 

autóctone, impedindo que ela seja apagada pela cultura imposta do europeu e 

assim, perpetuam as vozes dos ancestrais (2007, p.35).  

Formando castas especiais os griots têm uma importante função: a 

perpetuação do sistema oral no qual o africano se alicerça. Além desse 

aspecto, de acordo com A. Hale Thomas, os griots assumem outras 

atribuições, seja como professores, diplomatas, cantores de louvores, 

conselheiros, etc., e: “No other profession in any other part of the world is 

charged with such wide-ranging and intimate involvement in the lives of 

thepeople”(2007, p.57)77. Os griots são importantes uma vez que suas palavras 

resolvem conflitos nas relações sociais e afetam tão profundamente o futuro de 

seus ouvintes (2007, p.115). 

Essa forma complexa dos griots na África não foi transplantada ipsis 

litteris para o Brasil na diáspora, mas após algumas leituras sobre a oralidade 

nos terreiros, concluímos que a figura de mãe de santo é comparável a eles, 

uma vez que sua voz revela um poder ancestral e ela é encarregada das 

intercessões relacionais no espaço sagrado. 

                                                           
77Tradução: Nenhuma outra profissão no mundo é animada por um envolvimento tão amplo e 
íntimo nas vidas das pessoas. 
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3.1 O PODER DA VOZ NO ESPAÇO SAGRADO 
 

A mãe-de-santo sendo Odara continua 
mantendo viva a cultura, ou seja, revivendo 
os padrões africanos, porque a Yalorixá tem 
que estar conversando sobre os 
fundamentos, as cantigas. 
                                     
   
 Mãe Cidália 
 

Voltemos ao mito que, segundo Luiz Carlos Borges, é uma “matéria 

oralizante/oralizada da memória” e, enquanto discurso sobre o real, ele se 

mostra por vários mecanismos (2003, p.6). Retransmitido ininterruptamente, 

passa a existir como fato real sempre que ressurge pelas vozes de quem o 

reconta ou pelas representações festivas e ritualísticas.  

Os mitos se escondem nos arquivos da memória e a arte verbal os retira 

desse lugar individual quando socializados. Aparentemente fragilizados pelo 

tempo, os mitos têm como guardiões os mais velhos, “ancestrais em potencial” 

(KI-ZERBO, 2010, p.38). 

 

Cada vez que um deles desaparece, é uma fibra do fio de Ariadne 
que se rompe, é literalmente um fragmento da paisagem que se torna 
subterrâneo. Indubitavelmente, a tradição oral é a fonte histórica mais 
íntima, mais suculenta e melhor nutrida pela seiva da autenticidade 
(2010, p.39). 

 

Nos terreiros, as tradições não se ensinam pela escrita e sim pelo que é 

dito. Esses lugares sagrados funcionam como pólos irradiadores, nos quais o 

conhecimento se concretiza pelo que se ouve, da cultura das diferentes nações 

africanas quando da escravidão, As primeiras mães de santo tiveram papel 

fundamental na divulgação inicial desses conhecimentos importados da África.  

Instituídos pelos negros no Brasil, os espaços litúrgicos, ou egbés, foram 

os lugares onde puderam cultuar seus deuses e viver suas tradições com as 

bênçãos de novos ancestrais, as mães ou Iyás (SODRÉ, 2002, p.75). Várias, 

de famílias africanas importantes, foram escravizadas em nosso continente 

como Nã Agontimé, uma princesa vendida por disputas familiares que mais 

tarde abriu a Casa das Minas em São Luís do Maranhão. Em Salvador, o 
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Candomblé Ketu começa no terreiro Ilê Axé AiráIntilê, instituído por três 

africanas, Iyá Detá, Iyá Nassô e Babá Assiká no bairro da Barroquinha. Os dois 

terreiros são considerados os mais antigos em seus estados, sendo o primeiro 

o fundador do Tambor de Mina maranhense e o segundo do Candomblé 

baiano. 

As religiões como o Candomblé, o Xangô e o Tambor de Mina, são 

instituições complexas, pois além de religiosas, são sociais e culturais. 

Possuem seu próprio universo simbólico e todos os envolvidos se vinculam a 

elas pelos orixás (JOAQUIM, 2001, p.37). Para seu funcionamento é 

necessário seguir algumas regras mormente quanto à escala hierárquica, na 

qual cada pessoa exerce funções de acordo com o cargo lhe que foi designado 

pelo orixá. Na ponta dessa hierarquia encontramos o babalorixá (homem) ou a 

Iyalorixá (mulher), que são o elo entre ancestrais, orixás e mortais. Além de 

exercerem sua função transcendental, pais e mães de santo lideram suas 

comunidades, sob leis rígidas, às quais todos devem obedecer para manter e 

perpetuar tradições herdadas por aqueles sacerdotes. É um mundo à parte 

compreendido só por aqueles que ingressam nele dispostos a experiências 

diferenciadas. 

 Dentre os princípios importantes no terreiro estão: a relativização da 

hierarquia nos aspectos formais de comportamento, tanto no dia a dia, como 

nos cerimoniais, nos momentos de total concentração nos xirês78 ou nas 

preparações de oferendas e; a impossibilidade de desvincular a memória e a 

oralidade da religião, sendo que a oralidade depende necessariamente da 

memória, e a Iyalorixá, enquanto principal detentora de ambas, as usa para 

passar tudo o que é necessário ao aprendizado, e consequentemente, ao 

progresso espiritual de seus filhos. Abaixo dos orixás, a Iyalorixá é a 

representação máxima no terreiro, e a dona dos segredos, da voz e todos os 

seus conhecimentos passados oralmente. Seus filhos aprendem as tradições 

através dos ritos, das festividades, dos preparativos de oferendas, mas 

principalmente pela transmissão oral de mitos e tradições. Conforme Juana 

Elbein dos Santos, a Iyalorixá é a sacerdotisa suprema que detém os maiores 

conhecimentos do terreiro (2008, p.43-46) e que repassa verbalmente tudo o 

                                                           
78

 Roda feita em dias festivos nos terreiros quando se toca, se dança e se canta para os orixás. 
Anexo p. 149. 
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que aprendeu de ouvido. É pela sua boca que se sustenta o imaginário e se 

nutrem e se confirmam os mitos no espaço sagrado (ZUMTHOR, 2001, p.67).  

A força vital do terreiro, chamada de axé, é passada por ela pela palavra, que 

ultrapassa seu conteúdo semântico e adquire poder de realização. Para que o 

axé seja transmitido é necessário que haja a junção de outros elementos 

necessários a sua contínua perpetuação, tais como os gestos, os movimentos 

corporais e a respiração e o hálito que servem de complemento e se destacam 

nos dias festivos ou nos rituais mais complexos, que representam o ápice 

dentro do terreiro. Como consequência a sacerdotisa consegue angariar para si 

o respeito e a confiança de todos seus seguidores, além de conquistar a 

simpatia dos visitantes do terreiro e dos apreciadores de sua religião. 

 Elbein dos Santos (2008, p.36) ressalta que a Iyalorixá é a mãe que 

possui os orixás, ou melhor, é a Iyalaxé, a detentora e a transmissora do poder 

sobrenatural no ritual que libera e distribui o axé. Tanto as pessoas como os 

objetos são detentores de axé, sendo que estes últimos precisam passar por 

uma preparação especial, em outro ritual específico para que possam ser 

portadores e transmissores de axé também. Como eles têm uma função dentro 

dos rituais, a exemplo do xirê, servem de estímulo para que certas coisas 

aconteçam. Os tambores, por exemplos, objetos usados para invocar os orixás, 

precisam passar por uma consagração, pois, do contrário, exercerão apenas 

um papel ornamental.  A sabedoria, os mitos, os valores e os 

procedimentos litúrgicos fazem parte do axé e este, além de imanente na 

sacerdotisa e transmitido por ela, é a força indispensável no aprendizado dos 

seus filhos. O axé é plantado no terreiro, no sentido literal da palavra, para ser 

posteriormente “acumulado, desenvolvido e transmitido. Existe axé plantado 

nos assentamentos dos orixás, dos ancestrais e no interior (inu) de cada 

membro do terreiro” (SODRÉ, 2002, p.97) e, portanto, cabe à mãe de santo 

mantê-lo e distribui-lo em objetos, elementos da natureza, homens, enfim, tudo 

pode conter essa força vital que é o axé. Os rituais o despertam e uma das 

regras a serem seguidas por quem se vincula ao egbé é conectar-se com essa 

força para impulsioná-la e também recebê-la (2002, p.103). Mesmo assim, é a 

voz dos mais velhos, por ser um veículo de força, que proporcionará, de 

maneira crucial, o intercambio entre o axé e os demais. 
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Eis porque a oralidade assume uma posição muito relevante, pois a 

maioria das trocas de informações e de conhecimentos é feita pela palavra 

pronunciada. Um bom exemplo é o caso no qual uma adepta precisa aprender 

como se faz uma comida para o santo. Seu aprendizado será feito pela 

observação, pelos ouvidos e finalmente pela prática junto à pessoa 

encarregada da cozinha do terreiro.   Se os filhos precisam aprender os pontos 

cantados nos momentos festivos da casa, isto será feito pelo ouvido e pela 

repetição continuada dos mesmos. Como resultado, haverá uma melhor 

memorização tanto de seus versos como das danças, dos movimentos de 

saudação e maior respeito para com os mais velhos, etc. Elbein dos Santos 

afirma que: 

(...) os conhecimentos são apreendidos por meio de uma experiência 
vivida no nível bipessoal e grupal, mediante um desenvolvimento 
paulatino pela transmissão e absorção de uma força e um 
conhecimento simbólico e complexo a todos os níveis da pessoa, e 
que representa a incorporação vivida de todos os elementos coletivos 
e individuais do sistema, parece que a perspectiva que 
convencionamos chamar “desde dentro” se impõe quase 
inevitavelmente (2008, p.17). 

 
 

Paul Zumthor afirma que a palavra cria o que profere (2001, p.75) e, se 

pensamos na presença das personagens da história de Carlos Magno na 

mina pelo transe mediúnico,essa recriação está vinculada 

preponderantemente à voz da Iyalorixá. Juana Elbein dos Santos aponta que 

a força da voz dessa sacerdotisa:  

(...) adquire tal poder de ação, é porque ela está impregnada de àse (axé), 
pronunciada com o hálito – veículo existencial – com a saliva, a 
temperatura; é a palavras soprada, vivida, acompanhada das modulações, 
da carga emocional, da história pessoal e do poder daquele que a profere 
(2008, p.46). 
 
 

Daí a concluímos, então, que uma das formas de ressurgimento das 

personagens da narrativa de Carlos Magno no terreiro se faz pelo hálito da 

sacerdotisa que detém a força vital no egbé. 

Segundo Walter Ong, lembrando as palavras de São Paulo em Romanos 

(10:17), a fé entra pelos ouvidos e a palavra pronunciada agrupa, reúne (1998, 

p.88). No Tambor de Mina, como em outros grupos de religião africana, é a 

palavra imbuída de axé da sacerdotisa que preserva as tradições trazidas de 
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outras culturas. A sua voz é a da experiência, que passou de pessoa para 

pessoa, e é dessa experiência que sempre se nutriram todos os narradores. As 

histórias, que vêm de longe trazidas pelos viajantes, são recontadas por aquela 

mulher, a grande narradora do terreiro que funciona como fonte de informação 

para seus seguidores (BENJAMIN,1985, p.198). 

A memória do grupo se constrói encima da memória da Iyalorixá. A 

primeira é coletiva e a segunda individual, mas devemos salientar que a 

memória sacerdotal também foi construída sob as lembranças dos outros e não 

foi inventada, mas emprestada pelo seu meio (HALBWACHS, 1990, p.54).  As 

coisas que ela ouviu, leu e viveu são o suporte para a memória do grupo. 

Enquanto elo entre o sagrado e o profano, a voz da sacerdotisa fala uma 

língua comum a deuses e mortais. Com timbre, altura e articulação diferentes 

da nossa fala, a voz dela traz a marca do estranho e não é totalmente humana 

(2010, p.297), daí seu poder de comunicar-se com o intangível. E enquanto 

narradora, a voz da sacerdotisa é aquela que sabe dar conselhos porque 

detém a sabedoria (BENJAMIN,1985,p.200) no espaço sagrado. Como exerce 

forte liderança dentro da organização operacional do terreiro, contribui não só 

para o desenvolvimento religioso do grupo, mas também para as questões 

sociais e culturais vinculadas ao terreiro: 

Como sacerdotisa dos Orixás, a mãe-de-santo detém um carisma, que é o 
conjunto de qualidades especiais da liderança derivada do próprio deus 
para atender às necessidades do candomblé, existindo um 
relacionamento, uma mútua ligação íntima, entre a mãe e os membros 
(JOAQUIM, 2001, p.40). 
 

Como não documenta seus ensinamentos, a Iyalorixá deixa para seus 

filhos um legado de conhecimento que sempre depende do outro para ser 

perpetuado: a união desses grupos é construída e reforçada pelos segredos 

que não podem ser escritos para não perder seu caráter oculto. 

O sagrado e a oralidade são como que atados em um feixe. Temos muitos 

exemplos, como a transmissão das mitologias gregas, de ensinamentos 

muçulmanos, das parábolas cristãs, enfim, tais histórias foram primeiramente 

contadas e só muito posteriormente passadas para o papel. Não precisaram da 

escrita para ser conhecidas, divulgadas e legitimadas. 

As culturas africanas, culturas do verbo, rejeitam tudo que quebra o ritmo 

da voz viva: 
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O Verbo, força vital, vapor do corpo, liquidez carnal e espiritual, no 
qual toda atividade repousa, se espalha no mundo ao qual dá vida. 
Na palavra tem origem o poder do chefe e da política, do camponês e 
da semente. O artesão que modela um objeto pronuncia (e, muitas 
vezes, canta) as palavras, fecundando seu ato. Verticalidade 
luminosa brotando das trevas interiores, ainda marcada, todavia, por 
estes sulcos profundos, a palavra proferida pela Voz cria o que diz. 
Ela é justamente aquilo que chamamos de poesia. Mas ela é também 
memória viva, tanto para o indivíduo (para quem a imposição de seu 
nome deu forma), quanto ao grupo, cuja linguagem constitui a energia 
ordenadora (ZUMTHOR, 2010, p.66). 
 
 

Concluímos, então, que os grupos como os do Tambor de Mina se 

fortalecem e se mantêm pela força das mães-de-santo. Como algumas 

sociedades, a exemplo da africana, têm em alta conta os anciãos e anciãs que 

procuram contar e conservar histórias antigas (ONG, 1998, p.52), torna-se 

incontestável o poder dessas mulheres. Se a palavra é fêmea e conatural à 

mulher, como afirma Paul Zumthor (2010, p.67) não se pode duvidar que 

devemos muito à ela o nosso conhecimento de certas tradições. 

Em um mundo como o de hoje, onde a informação nos chega de forma 

contínua, rápida e no qual a arte de narrar, ou seja, de contar histórias, é rara 

(BENJAMIN, 1985, p.203) torna-se muito importante a persistência das 

mulheres que procuram preservar e difundir as velhas e surpreendentes 

histórias de lugares que nunca serão visitados por seus filhos. 

Se a Princesa Floripes, Ferrabrás e o Príncipe Balão estão entre as várias 

entidades encantadas da Mina, muito se deve a essas zeladoras dos terreiros e 

também de uma cultura que se refaz cada vez que aquelas personagens 

descem na guma. Além disso, suas façanhas conhecidas pelo povo pelas 

repetições contínuas e reelaboradas da narrativa de Carlos Magno reforçam a 

sua preferência no imaginário dos participantes da mina. 

Podemos comparar as Iyalorixás às griotes africanas porque conhecem 

profundamente as tradições de seu povo e dos seus ancestrais. Como afirma 

Marilene C. do Vale Melo os griots transmitiam ensinamentos antigos e eram os 

guardiões da memória,  

 

Originado da expressão francesa, o termo griot, na cultura africana, 
significa contador de história, função designada ao ancião de uma 
tribo, conhecido por sua sabedoria e transmissão de conhecimento; 
figura presente na África tribal que percorre a savana para transmitir, 
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oralmente, ao povo fatos de sua história; é o agente responsável pela 
manutenção da tradição oral dos povos africanos, cantada, dançada 
e contada através dos mitos, das lendas, das cantigas, das danças e 
das canções épicas; é aquele que mantém a continuidade da tradição 
oral, a fonte dos saberes e ensinamentos e que possibilita a 
integração de homens e mulheres, adultos e crianças no espaço e no 
tempo e nas tradições; é o poeta, o mestre, o estudioso, o músico, o 
dançarino, o conselheiro, o preservador da palavra. A palavra que, na 
cultura africana, é muito importante, pois representa a estrutura falada 
que consolida a oralidade (2009, p.149). 
 

 
 

São as griotes do Novo Mundo, as Iyalorixás, que transmitem aos seus 

filhos os segredos guardados nos terreiros. Elas aprenderam tanto o legado da 

África como assimilaram a cultura dos colonizadores. Seu imaginário é 

carregado do que ouviram de outras Iyalorixás e dos cantadores que 

percorriam tanto os sertões como os litorais nordestinos. As duas vozes se 

mesclam e se perdem no espaço-tempo, mas não sua narrativa, pois se não 

fossem elas, não teríamos acesso a um conhecimento que, na maioria das 

vezes, não está escrito: 

As correntes culturais trazidas para o Brasil durante o ciclo da 
escravidão, fizeram florescer alguns instintos de “narradores” e 
“contadores de histórias”, representados nas pessoas de negros 
velhos e negras velhas que contavam aos filhos dos senhores de 
engenhos as histórias dos antepassados, resgatadas da tradição oral 
ou do imaginário popular. Muitos não tinham nome de família, mas 
representavam a figura dos tradicionais gritos, importantes na 
transmissão e manutenção da memória coletiva (2009, p.150). 

 

 

A perpetuação de narrativas, como a de Carlos Magno, e a predominância 

de determinadas personagens dessas narrativas na Encantaria do Tambor de 

Mina, refletem o imaginário que extrapola o mundo sertanejo. O eco das vozes 

de todos, anônimos ou não, como a Mãe Anastácia, espalhou pelo Nordeste 

príncipes, princesas, cavaleiros, turcos, mouros, gigantes, ditos populares de 

além-mar, tradições, crenças e superstições. É possível deparar-se com essas 

personagens – uma figura que lembre Ferrabrás ou outra que lembre a 

Princesa Floripes – em alguma esquina nordestina. E é igualmente possível 

pensar a tradição do cangaço como a reelaboração das lutas entre cristãos e 

pagãos. Pelas vozes de todos os contadores de histórias, pode-se sonhar e 

imaginar-se naquele mundo legendário e sentir-se parte dele. 
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Como afirma Walter Benjamin (1985, p. 204-205), mesmo que essas 

modalidades narrativas antigas estejam desaparecendo, os narradores 

preenchem o tédio sentido pelo ouvinte, ávido por conhecer outros mundos. Os 

filhos das zeladoras de terreiro seriam comparáveis aos antigos trabalhadores 

que se entregavam a ouvir histórias em suas jornadas, mas se o ato de contar 

histórias entrar em extinção não se conservará: 

 

...o dom de ouvir, e desaparece a comunidade de ouvintes. Contar 
histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 
quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque 
ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. Quanto mais o 
ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se grava nele 
o que é ouvido (BENJAMIN,  1985, p.205). 
 

 
O ato de ouvir requer do ouvinte uma predisposição a guardar o que lhe 

contam. Falar de oralidade é falar de memória e, dentro do terreiro, não há a 

possibilidade de desvincular-se das duas. 

Nas sociedades ágrafas, a memória é extremamente importante, pois sem 

ela não há como reter e transmitir suas tradições e assim também funciona no 

terreiro. O valor da memória individual está interligado com a memória coletiva, 

que guarda o passado, o tempo das origens, da narrativa mítica: 

 
Esse passado remoto, de narrativa mítica, é coletivo e fala do povo 
como um todo. Passado de geração a geração por meio da oralidade, 
é ele que dá o sentido geral da vida para todos e fornece a identidade 
grupal, os valores e as normas essenciais para a ação naquela 
sociedade, confundindo-se plenamente com a religião (PRANDI, 
2005, p.32). 

 

A religião ritualiza a memória, reeditando esse passado pelos rituais. 

(2005, p.33). Walter Ong (1998, p.81) considera que a repetição constante 

facilita a retenção pela memória de uma tradição que se pretende manter viva. 

A estrutura formular, que preserva determinados conteúdos, os mesmos mitos, 

simbologias e músicas, são primordiais para essa memorização e, acima de 

tudo, está o transe. Este encontro com o orixá, que cada um já traz em si 

mesmo, faz o passado repetir-se no presente e a memória coletiva transformar-

se em carne. Mas a memória africana reproduzida no terreiro já não é a mesma 

das origens, pois foi perpassada por outras culturas, por culturas do livro 

(PRANDI, 2005, p.33). 
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A reminiscência mantém a tradição da transmissão de acontecimentos de 

geração em geração e tece a rede de conexões infindáveis entre os narradores 

(BENJAMIN, 1985, p.211). Tanto memória como narração se alimentam um do 

outro e não podemos esquecer que antes de ser narradora a Iyalorixá foi 

leitora. Através de sua leitura, provocada talvez apenas pelo prazer, ela 

reelaborou a história de Carlos Magno e a recontou a seus filhos, à sua 

maneira. Sua leitura está no limiar da vida espiritual (PROUST, 2009, p.46), 

pois suas palavras encantadas introduzem seus filhos nesse universo. 

Não podemos esquecer o papel de outras mulheres tão importantes como 

as mães de santo no terreiro que também passam oralmente as tradições para 

seus filhos. Essas pessoas recebem cargos designados pelas divindades, e 

devem, além de ocupar posição de confiança ao lado da mãe de santo, 

transmitir alguns ensinamentos aos que estão ingressando na religião. Bons 

exemplos são as Ekedes (escolhidas pelos orixás para servi-los), as mães 

pequenas (cargo mais importante depois da mãe ou pai de santo) e as 

Iabassés (cozinheiras e cuidadoras da cozinha do santo). No conjunto, as 

vozes destas mulheres têm bastante poder e respeito porque elas contam 

histórias e perpetuam as tradições.  
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3.2 DANÇAS DE NEGROS: ORIGENS NO BRASIL 

 

Que de quilombos que tenho 
Com mestres superlativos, 
Nos quais se ensinam de noite 
Os calundus e feitiços. 
Com devoção os frequentam 
Mil sujeitos femininos, 
E também muitos barbados, 
Que se presam de narcisos.79 
 

Gregório de Matos 
 

 

O silêncio histórico sobre a vida dos negros no Brasil colonial relacionava-

se à documentação escassa apenas de relatos de cronistas do século XVI ou 

de religiosos, como o Padre José de Anchieta. Enquanto as danças dos índios 

não incorriam em nenhuma penalidade (TINHORÃO, 2008, p.31), o negro 

recebia tratamento diferente.  

Os batuques ou danças dos negros, em suas horas de descanso, eram 

tidas como uma “diversão desonesta”, e o medo de serem associadas a rituais 

pagãos ou a algum tipo de desordem (DIAS, 2001, p.1), impelia o poder político 

religioso a tratá-las como algo pecaminoso e do Demônio. 

Por outro lado, os negros participavam de festejos públicos socialmente 

permitidos e de “diversão honesta”, como as congadas, bastante conhecidas 

no Sudeste. Dessa maneira, eles dividiam entre o que era permitido e o que 

era secreto: na rua, as festas ligadas aos santos católicos dos brancos e, nos 

terreiros80, as celebrações ligadas à sua matriz cultural e religiosa africana. 

Retomando a questão da informação escassa sobre sua vida na época 

colonial, os estudos iconográficos feitos por pintores, como Zacharias Wagener, 

na época de Mauricio de Nassau, nos dão alguma ideia sobre as celebrações 

dos negros. Wagener retratou em uma de suas telas o que parecia uma dança 

relacionada à religião africana, que podemos associar ao Candomblé81: 

 

                                                           
79

 MATOS, Gregório. Obra poética. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Record, 1992. 
80A palavra “”terreiro” aqui ainda não possui a conotação de casa de culto africano, mas 
significa espaço de terra próximo às senzalas, onde os negros faziam suas danças. 
81 Tela em anexo p. 150. 
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Bem examinada, essa cena envolvendo três músicos sentados num 
tronco de árvore tombado, com dois deles tocando com as mãos 
tambores presos entre as pernas (forma tradicional nos candomblés) 
e o terceiro, ao centro, raspando um longo reco-reco em forma de 
bastão (chamado no século XIX de macumba), enquanto onze outros 
negros dançavam em volteios, fazendo roda em volta de uma mulata, 
com vestido de longa cauda (que abre os braços em atitude estática, 
(...) (TINHORÃO, 2008, p.34). 

 
 

Na verdade, a dança pintada por Wagener era uma cena, vista por ele em 

Pernambuco, de um ritual de terreiro: 

 

Quando os espertalhões (escravos) terminam sua estafante semana 
de trabalho, lhes é permitido então comemorar a seu gosto os 
domingos, dias em que, reunidos em locais determinados, 
incansavelmente dançam com os mais variados saltos e contorções, 
ao som de tambores e apitos tocados com grande competência, de 
manhã até a noite e da maneira mais desencontrada, homens e 
mulheres, velhos e moços, enquanto outros fazem voltas, tomando 
uma forte bebida feita de açúcar chamada de Grape (garapa); e 
assim gastam também certos dias santificados, numa dança 
ininterrupta em que se sujam tanto de poeira, que às vezes nem se 
reconhecem uns aos outros (2008, p.35)82. 
 

 
Outros artistas pintaram cenas de danças em suas viagens ao Brasil. 

Podemos citar Johan Nieuhof, no século XVII, com uma tela onde um casal 

dança ao som de instrumentos, sendo um deles uma cabaça, semelhante ao 

atual xequerê83.  

Um exemplo bastante conhecido é o do pintor Rugendas, que pintou um 

quadro chamado Batucada (1830), mostrando uma cena festiva rural84 e outro 

intitulado Festival de Nossa Sr.ª do Rosario85. 

Com o tempo, os registros de imagens festivas dos negros também 

apareceram em fotos. A foto de Arsenio Silva, por exemplo, datada de 1860, 

mostra uma congada86. 

O que nos interessa é que as aquarelas das primeiras cenas de negros 

dançando, chamadas de batucadas pelos brancos, serviam para cultuar seus 

                                                           
82 Tradução feita por José Ramos Tinhorão da explicação dada pelo pintor Wagener para sua 
tela incluída no livro de Oliverio Pinto, Zoobiblion – Livro de animais do Brasil, Vol.4, São Paulo, 
1964. 
83 Tela em anexo p. 151. 
84 Tela em anexo p. 152. 
85 Tela em anexo p. 153. 
86 Foto em anexo p.154. 
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deuses de forma disfarçada. As folgas representavam uma confraternização 

ruidosa onde o barulho dos instrumentos de percussão invadia a casa grande. 

À noite, o momento que deveria ser de silêncio, os negros se reuniam nos 

terreiros em suas confraternizações religiosas chamadas de calundu (2008, 

p.37), em referência aos espíritos que os negros incorporavam durante o 

transe. Destarte, a palavra se refere tanto ao culto dos negros quanto aos 

espíritos evocados. 

Os calundus eram entidades espirituais invocadas por “mestres de 

cachimbo”, equivalentes aos atuais sacerdotes do candomblé, nos terreiros, no 

meio da mata, também conhecidos por quilombos (2008, p.39). Os rituais não 

eram apenas para consultar os deuses, mas principalmente para dançar, daí a 

constatarmos que a dança e a música sempre estiveram associadas aos cultos 

religiosos africanos. Posteriormente, os calundus seriam denominados 

lundus87, para referir-se à dança especificamente.  

No século XVIII os batuques começaram a sair dos terreiros para as 

áreas urbanas. Os brancos também participavam mais desses encontros, o 

que começou a incomodar as autoridades e gerar preconceito ao associar os 

folguedos à libertinagem e à bebida.  No caso específico de Minas Gerais o 

declínio da mineração provocava migrações massivas para as cidades, e, 

consequentemente, a importação de novos costumes e hábitos incluindo os 

lundus (2008, p.49). 

O preconceito contra as músicas e a religiosidade dos negros vinha 

muitas vezes embutido em textos, como nos poemas de Gregório de Matos. A 

forma negra de dançar era vista como pecaminosa e a perseguição às 

atividades dos negros começou a aumentar no século XIX quando seus 

encontros nas festividades, menos as organizados pelas Irmandades negras, 

começaram a ser proibidas. Havia noticias desses grupos desde o século XV, a 

exemplo da Confraria do Rosário, de São Benedito e Santa Ifigênia (DIAS, 

2001, p.5). 

Essa alternativa consentida pelos brancos era um meio de desfazer 

qualquer intenção de revoltas dos escravos e “a oportunidade de ostentar 

publicamente seus negros cristianizados e bem vestidos, reforçando assim seu 

                                                           
87 Tela em anexo p.155. 
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status perante a sociedade local” (2001, p.5-6). Em contrapartida, os negros se 

sentiam valorizados e aproveitavam momentos fugazes de alegria, como um 

paliativo para suas dores. Ao mesmo tempo, era uma forma de lembrarem seus 

ancestrais e as linhagens às quais pertenciam antes de serem escravizados.  

A população negra urbana crescia vertiginosamente. Os forros passaram 

a trabalhar em troca de dinheiro e em cidades como, Salvador, Recife, São 

Luís e Rio de Janeiro, onde havia cada vez mais negros circulando livremente 

pelas ruas (2001, p.8). A vida fora das senzalas provocou os encontros 

inevitáveis de variados grupos, ou nações, que promoveram seus cultos longe 

do interior. E o que poderia gerar conflitos, ocasionou uma troca entre negros 

para quem a festa sempre motivou um intercâmbio pacífico. Uma vez que o 

sagrado e o profano estavam interligados na cultura negra, uniram-se os dois 

e, assim, as primeiras casas de culto africano começaram a despontar.  

Também se espalhou a variedade rítmica pelo Brasil afora, contrapondo todo 

um estigma sofrido pelos negros durante a escravidão nos antigos engenhos e 

fazendas. Esses ritmos eram ligados aos primeiros batuques e possuem 

características bastante similares. Algumas delas são: o jongo, no Vale do 

Paraíba (Rio de Janeiro) e também no Espírito Santo; o batuque, em algumas 

regiões de São Paulo; o candombe, em Minas Gerais; a sussa, em Goiás; o 

tambor de crioula, do Maranhão; e outros espalhados por vários estados (2001, 

p.10). Algumas dessas danças são feitas em roda onde se destacam os 

tambores, tão louvados e respeitados como nos terreiros de Candomblé. 

 Tendo seu nome se originado dos antigos terreiros onde os negros 

dançavam depois do trabalho, os atuais que mantêm tradições de cunho 

religioso, são espaços de resistência cultural do negro. As danças, as músicas, 

e o som que ecoam pelos seus barracões nos lembram sempre tradições tão 

antigas, pois, como temos assinalado, dança, música e voz formam um 

conjunto inseparável para compreender a oralidade específica examinada 

nesta tese. Ingressemos, pois, no espaço do terreiro e observemos como este 

conjunto inserido na performance se faz no espaço sagrado. 
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3.3 CORPO, MOVIMENTO E SOM NO EGBÉ 

 

Os humanos faziam oferendas aos orixás, 
Convidando-os à terra, aos corpos das iaôs.  
Então os orixás vinham e tomavam seus cavalos. 
E, enquanto os homens tocavam seus tambores, 
Virando os batás e agogôs, soando os xequerês e adjás, 
Enquanto os homens cantavam e davam vivas e aplaudiam, 
Convidando todos os humanos iniciados para a roda do xirê, 
Os orixás dançavam e dançavam e dançavam. 
 Os orixás podiam de novo conviver com os mortais. 
Os orixás estavam felizes.  
Na roda das feitas, no corpo das iaôs,  
Eles dançavam e dançavam e dançavam. 
Estava inventado o candomblé.88 
                                                                   Reginaldo Prandi 
 

 

 

Dia 25 de junho de 2014: dia de festa no Terreiro da Turquia que 

completava 125 anos de existência. Em um canto do salão havia uma linda 

mesa com bolo de aniversário nas cores da família turca: amarelo, verde, 

vermelho e branco. Eram nove horas da noite e várias pessoas esperavam 

sentadas inquietas. Pai Euclides ia de um lado para o outro esperando pela 

chegada das vodunsis que dançariam para os encantados, orixás e voduns. 

Dona Concita cuidava dos detalhes da festa com carinho e seu olhar também 

era tenso, afinal haveria convidados e tudo deveria estar perfeito. Fomos ao 

encontro de Pai Euclides que logo nos disse de sua preocupação com o 

terreiro e sua vontade de fechá-lo definitivamente. Ficamos tristes com a 

notícia. 

Depois de duas horas de espera, as vodunsis entraram enfileiradas89 no 

salão. Estavam lindas, com suas saias amarelas muito rodadas, os cabelos 

impecavelmente penteados, as blusas e ojás de richelieu bem engomados. Ao 

começarem a colocar-se diante do pequeno oratório pregado à parede 

prostraram-se em silêncio à espera do início da ladainha. Três rapazes, à 

direita do salão, carregavam os instrumentos: um trompete, um bumba e um 

                                                           
88 Trecho do mito que explica que o candomblé se faz pela música e pela dança.  
89 Foto das vodunsis aguardando sua entrada no salão, p. 144. 
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outro pequeno tambor. Pai Euclides nem entrou no salão, pois aquele era o 

momento só delas, das vodunsis que vinham da casa Fanti-Ashanti para 

homenagear o Terreiro da Turquia, Ferrabrás de Alexandria, a Princesa 

Floripes e outros ancestrais, incluídas mãe Anastácia e dona Zeca. 

A ladainha era em latim, uma referência clara da ligação com os rituais 

católicos. Pareceram-nos um pouco estranhas, em princípio, as rezas iniciais 

dos trabalhos em um terreiro em latim, mas após algum tempo, percebemos 

que nada está fora do lugar quando se trata do Tambor de Mina. Suas relações 

e sincretismos como a cultura europeia são claras e, no fim das contas, 

aquelas rezas serviram para confirmar tudo o que havíamos investigado até 

então. 

Depois das rezas Pai Euclides entra para abrir a segunda parte da festa. 

Senta-se próximo aos tambores e, com seu agogô, inicia os pontos cantados 

para os voduns e os orixás. Ajudava-o nessa tarefa uma senhora entre as 

mulheres, todas elas repetindo as letras decoradas, dançando na mesma 

cadência e fazendo os mesmos movimentos compassados90. 

Os pontos em yorubá duraram mais de uma hora. Naquela dança 

hipnótica percebíamos a mudança gradual nos rostos das mulheres. Os voduns 

estavam presentes. 

Após um pequeno intervalo para o refresco, as vodunsis, que haviam se 

retirado do recinto, voltaram para a terceira parte do ritual. Era a hora dos 

cantos das doutrinas para os encantados. Algumas delas voltaram 

paramentadas com lenços coloridos, identificando a família turca. Uma 

ajudante, comparada a uma Ekede91 do Candomblé, segurava os ojás de 

richelieu para serem colocados nas vodunsis quando entrassem em transe. Em 

pouco tempo, os encantados estavam também presentes, e nós nos sentíamos 

levados para o lugar mágico de onde eles vinham. 

Ao observarmos toda a cena desde o início, os preparativos, as 

vestimentas, o movimento, as rezas, os olhares, os toques, as danças, 

percebemos a importância do grupo na realização do ritual no terreiro. Cada 

detalhe era importante para que os ancestrais pudessem descer na guma e 

                                                           
90 Filme no CD em anexo no final do trabalho. 
91 Um dos cargos mais importantes dentro do Candomblé. A Ekede cuida de tudo o que é 
relacionado aos orixás dos zeladores e zeladoras de santo. 
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principalmente para a concentração dos participantes. Deslocados da vida 

cotidiana lá de fora, parecia que criavam um mundo à parte por sua total 

dedicação à concretização do rito. 

Os instrumentos ritmavam as doutrinas e as danças. No momento da 

ladainha os instrumentos de percussão e o trompete, não africanos, cumpriam 

sua função trazendo ar solene para as orações. À hora do ritual africano, dois 

tambores, um xequerê e um agogô invocavam os seres sobrenaturais para que 

se apresentassem na guma. 

Diferente do Candomblé, onde existem três atabaques, rum, rumpi e lé, 

na Mina são apenas dois colocados deitados em pedestais de madeira e ferro. 

Eles levam nomes, o que nos chamou bastante atenção, pois um dos tambores 

do Terreiro da Turquia se chamava Burlante92, personagem da narrativa de 

Carlos Magno. 

Nas religiões africanas os instrumentos são objetos que auxiliam os filhos 

de santo a chegarem ao transe, mas para estar presentes nos rituais precisam 

ser preparados previamente. A preparação é igual às outras no terreiro para 

plantar-se o axé: neste caso, os instrumentos recebem as oferendas referentes 

a esse tipo de ritual e também “comem”.  

        Sacralizados, os instrumentos anunciam a palavra verdadeira, exalam o 

sopro dos ancestrais. Sua batida acompanha a voz e sustenta sua existência 

(ZUMTHOR, 2010, p.188): 

 

Fonte e modelo mítico dos discursos humanos, a batida do tambor 
acompanha em contraponto a voz que pronuncia frases, sustentando-
lhe a existência. O tambor marca o ritmo básico da voz, mantém-lhe o 
movimento das síncopes, dos contratempos, provocando e regrando 
as palmas, os passos de dança, o jogo gestual, suscitando figuras 
recorrentes de linguagem: por tudo isso ele é parte constitutiva do 
“monumento” poético oral (2010, p.188). 

 

Muniz Sodré explica que o ritmo africano é diferente do ocidental, pois ele 

“restitui a dinâmica do acontecimento místico” (SODRÉ, 2007, p.19) por sua 

capacidade de retorno a tempos imemoriais. Além disso, ele proporciona uma 

experiência no ser humano capaz de provocar “um efeito físico” (2007, p.20) 

poderoso que envolve, não somente o seu transmissor, no caso os alabês93, 

                                                           
92 Imagem do atabaque do Terreiro da Turquia em anexo, p.156. 
93 Sinônimo de Ogãs, aqueles que tocam os atabaques e entoam os pontos sagrados. 
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mas também o receptor. A alegria, o êxtase advém do contato com esse ritmo 

portador do saber coletivo 

Imbuída de valor mágico para os adeptos das religiões africanas, a 

percussão, enquanto linguagem poética, se reveza com o canto no decorrer da 

performance, para assegurar a conservação dos discursos na memória 

(ZUMTHOR, 2010, p.189). Em determinadas culturas, como a africana, a 

percussão é privilegiada porque integra a tradição e, principalmente, projeta 

para longe as mensagens dos ancestrais devido a seu alcance muito maior que 

a voz.  

Reginaldo Prandi observa a importância da música em todos os 

momentos do terreiro: 

 

Poderíamos dizer que para cada gesto há no candomblé uma 
correspondente cantiga. Para tudo se canta. Para acordar, para 
dormir. Para tomar banho, para comer. Para ir à rua e chegar à casa. 
Canta-se para colher as folhas sagradas no mato, folhas tão 
essenciais para a manipulação mágica do axé, a força sagrada da 
vida, e para cada folha uma cantiga específica. Canta-se para benzer 
o enfermo e nos trabalhos de limpeza ritual do corpo e da alma. Para 
invocar os benfazejos ancestrais e para afastar os maus espíritos. 
Para realizar os sacrifícios, para oferecer as comidas. Canta-se para 
a faca que mata o animal votivo, para a canjica que se deposita ao pé 
do altar, para o fogo que alumia os santos. Para a luz do dia e o 
escuro da noite, para que o amanhã sempre volte a acontecer. Para a 
terra, para a chuva e para o vento, para que a vida seja menos dura. 
Canta-se aos caminhos, para que se abram. Aos feitiços, para que 
funcionem. Ao oráculo, para que deixe os deuses falarem na caída 
dos búzios. Na iniciação, ou feitura do santo, (...) (2005, p.181). 

 

Canta-se para tudo, enfim. Repete-se no egbé, onde a música é 

primordial para o contato com a divindade, o mesmo sistema africano no qual 

se canta tanto na folga quanto no trabalho.  

Os instrumentos, em conjunto com a voz e o movimento corporal, 

implicam mobilidade e não seria natural a rigidez em uma situação tão 

específica como a ritualística. Um ritual, repetido ao longo do tempo, fixa uma 

história na memória mais facilmente do que um narrador imóvel para um grupo 

também imóvel. O movimento do corpo interage com a poética. Gesto e 

enunciado se associam proporcionando a performance (2010, p.217) em que 

nada é aleatório, pois todos os elementos se conjugam para trazer à terra os 

deuses. Tudo que se reproduz no centro do terreiro, como espaço produtor de 

sentido, se torna real, porque a voz, os gestos, os cânticos e os instrumentos 
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legitimam aquele meio cultural específico. O terreiro se transforma em cenário 

e o grupo reunido, para as danças em louvor aos orixás ou às entidades, se 

coloca em círculo no meio do barracão para todos assimilarem mais facilmente 

as forças espirituais evocadas.  

As sacerdotisas, ao se colocarem em círculo, estão voltando ao passado, 

às danças que fizeram parte de antigas culturas. Elas se colocam ao centro do 

salão onde foi plantado um dos fundamentos da casa. Aos poucos vão sendo 

tomadas pelos orixás, voduns, encantados, de acordo com o tipo de cerimônia 

que está sendo realizada. Ao mesmo tempo, a assistência se posiciona de 

forma respeitosa e silenciosa ao observar o ritual onde cada coisa tem 

importância em uma unidade de movimentos, gestos e intenções. O respeito 

que a assistência sente nasce do efeito que a performance provoca 

(ZENICOLA, 2014, p.77): 

 

A beleza do ritual, sua plasticidade, rigor, a forma de apresentação 
dos mitos, o encadeamento de construção / desconstrução que a 
incorporação apresenta, a entrega do fiel em todos os níveis, 
emocional, corporal, espiritual, enfim, a disponibilidade do fiel, são 
elementos marcantes do ritual e, de certa forma, impactantes para o 
público (2014, p.77-78). 

 

 

O ritual cativa a atenção do público para que este participe dele. Pela 

proximidade física, tanto dos fiéis como da assistência, o ritual açambarca o 

espaço e cria uma unidade auto-suficiente onde nada, além do próprio ritual, é 

importante (2014, p.80). 

Os gestos no ritual são intencionais e estabelecem uma relação com os 

mitos revividos nele. Uma de suas finalidades é lembrar aqueles a quem 

representam, como os orixás, por exemplo. A dança da Orixá Oxum lembra 

seus movimentos ao banhar-se em uma cachoeira. Já Oyá nos recorda uma 

luta e ao mesmo tempo o movimento do vento. O gesto se torna verdadeiro 

quando ele passa da forma apenas memorizada e repetida do fiel para o do 

orixá que chega pelo transe. As distâncias nesse momento se encurtam entre 

ayê (plano físico) e orum (plano espiritual). 

Os ritos africanos levam muito a sério a palavras, que ritmadas e 

cantadas, retém o poder da vida e da morte (ZUMTHOR, 2010, p.296). 
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Zumthor afirma que a poesia oral surgiu nos ritos antigos que se inserem em 

um determinado grupo social preocupado em assegurar sua relação com o 

divino. Essa relação é construída e atualizada quando transformada em drama 

vivido através do gesto, da voz declamada ou cantada (2010, p.297). A voz 

ritual, como palavra secreta e imperativa, traz a divindade de outro espaço para 

o meio do grupo. No terreiro, o rito se transforma em imagem teatralizada em 

cujo centro convergem os atores, as danças, as vozes e os instrumentos em 

uma performance que conta a história dos mitos. 

Na vida dos participantes de comunidades religiosas, os momentos 

cruciais acontecem nos rituais onde todos se encontram e os sons dos 

atabaques, associados às doutrinas e às danças sagradas concretizam o 

aprendizado memorizado pelos adeptos. Quanto às doutrinas, a palavra 

poética, retransmitida novamente no centro do terreiro, favorece a 

representação de mitos perpetuados desde tempos antigos, e nos oferece a 

oportunidade de presenciar um desfile de seres sobrenaturais. 

Enquanto sistema inserido na tradição oral, a voz está intimamente ligada 

aos gestos, ao passo que a dança é a “dimensão visual da forma musical” 

(SODRÉ, 2007, p.22). O indivíduo que canta e dança no ritual revive o saber 

coletivo e o movimento intencional lhe traz uma alegria só proporcionável por 

esse encontro com o divino (2007, p.21). Quanto à alegria na fé, Raul Lody 

afirma que a alegria necessita ser expressada pelas comidas, pelas roupas, 

pelos sons e danças. Comprometido com o sagrado, o ser humano só pode 

sentir-se feliz no egbé. Essa felicidade: 

 

Acompanha o sagrado o que é convencionalmente sagrado ou nas 
ações do cotidiano que emanam um sagrado pessoal, subjetivo, 
vivencial, relacionando sempre o princípio da vida como um partilhar 
do axé que em suma é vida, vida alegre, vida (1995, p.5). 
 

 
A alegria no terreiro, antes de sugerir uma falta de respeito à tradição, é a 

consequência natural da emotividade que as celebrações ritmadas e 

musicadas provocam propositalmente. 

“Toda palavra poética aspira a dizer-se, a ser ouvida, (...)”, diz Paul 

Zumthor em Escritura e nomadismo (2005, p.69) e, não é diferente com os 

versos cantados, repetidos e memorizado das doutrinas: a performance é o 
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carro chefe da palavra poética doutrinária e uma representação teatral nunca 

realizada de improviso, pois segue uma ordem pré-estabelecida pelos mais 

velhos. É comparável ao que Leda Maria Martins chama de “teatro sagrado” 

(2010, p.68), onde um conjunto de estratégias – danças, vestimentas, canto e o 

toques – desenvolve um enredo cosmogônico que narra e transmite os mitos 

reelaborados pelo grupo e diluídos em seu rito. 

Os rituais, cheios de significados, como que restauram a dispersão 

cultural provocada pela diáspora e representam uma forma de resistência e 

inversão dos valores europeus impostos em um passado relativamente 

próximo. 

Quando os terreiros, como o Fanti-Ashanti, a Casa das Minas ou o 

Terreiro da Turquia promovem seus rituais e festas como a do Divino, invertem 

as posições de poder estabelecidas durante a escravidão. O Terreiro da 

Turquia, por exemplo, incorpora rainhas e damas da corte em suas festas, 

reelaborando a tentativa de apagamento da cultura africana e invertendo os 

papeis com seu opressor: 

 

O coletivo superpõe-se, pois, ao particular, como operador de 
formas de resistência social e cultural que reativam, restauram 
e reterritorializam, em metamorfoses emblemáticas e 
reminiscentes, um saber alterno, encarnado na memória do 
corpo e da voz (2010, p.73). 
 

 

Na performance, o corpo das rodantes no terreiro, enquanto força cultural, 

se transforma em “narrador e realiza o mundo imaginário” (MOREIRA, 2005, 

p.51), contando o que está na memória, mesmo que inconscientemente, pois a 

dinâmica performática vem da ancestralidade, um dos valores mais importantes 

para os africanos e diretamente ligada a uma cosmovisão que engloba mortos, 

vivos, elementos da natureza e aspectos sociais (MARTINS, 2010, p.79). Daí 

que entrar em contato com essa ancestralidade é um dos objetivos principais 

dos rituais. 

Na performance coletiva do egbé, constituída de gestos e de vozes que 

nos ligam aos deuses, os “atores” (aspas nossas) também ouvem os cantos 

que reproduzem no rito, resultando, assim, em uma circularidade onde, ao 

mesmo tempo, todos são agentes, platéia e eternos aprendizes da cultura 
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ancestral. No Terreiro da Turquia gesto e voz são direcionados 

intencionalmente para os voduns e encantados para evocá-los e conviver, no 

plano físico, temporariamente com eles. Eis porque não há rito sem 

performance e, performance sem o encontro com os ancestrais. 

A oralidade visa sempre à transmissão contínua, à guisa de uma narrativa 

que narra incessantemente. A mitopoética do terreiro traz o passado para o 

presente nas reminiscências dos mais velhos e pelas músicas cantadas 

durante as festas. Não perpetuar as tradições significaria abandonar a luta de 

tantas pessoas para mantê-las ao fundar espaços destinados à expressão da 

identidade africana. 

Os mitos só garantem sua imortalidade através da memória, da voz e do 

corpo de seus adeptos mortais. 
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3.4 AS DOUTRINAS SOBRE MOUROS OU TURCOS NA ENCANTARIA 

 

Ao contrario da música ocidental, porém, o ritmo 
africano contém a medida de um tempo homogêneo 
(a temporalidade cósmica ou mítica), capaz de 
voltar continuamente sobre si mesmo, onde todo 
fim é o recomeço cíclico de uma situação. O ritmo 
restitui a dinâmica do acontecimento mítico, 
reconfirmando os aspectos de criação e harmonia 
do tempo. 
 

Muniz Sodré 
 

 
O som é essencial nas culturas africanas, como se vê pela primazia da 

voz nos terreiros, pelas palmas, pelos tambores, agogôs, xequerês, ilús e 

adjás. Condutores de axé e promovedores do transe mediúnico, são 

extremamente valorizados por todas as nações africanas que nos trouxeram 

seus cultos, como os jeje, os nagô, os ketu. Não se concebem as festas 

sagradas sem a música da asas vozes dos pais, filhos de santo, ogãs, 

assistentes, etc. A fusão de todos esses elementos constrói a representação 

ritualística e performática, acrescentada da memória dos mitos vividos durante 

os  ritos e as festas. Todas as personagens envolvidas na representação são 

narradores que reeditam e atualizam os mitos. 

“Se eu canto, eu me afirmo, reivindico a totalidade do meu lugar, do meu 

estar no mundo” (ZUMTHOR, 2005, p.71). Esta afirmação nos faz refletir sobre 

o lugar daqueles que formam parte das religiões como o Tambor de Mina, pois 

os seus cantos repetidos reafirmam sua identidade.  

As doutrinas aproximam os humanos do sobrenatural através do coro que 

invoca e conclama os ancestrais a participar temporariamente do mundo dos 

vivos. Se a ancestralidade é, de fato, tão importante na religião africana, a 

presença dos ancestrais no plano físico é indicativa de sua atuação na vida de 

todos. 

As doutrinas na Encantaria, assim como os pontos para os orixás ou 

voduns na Mina, têm a função de trazer as entidades sobrenaturais de sua 

morada, o encante, para dançar e até falar com a audiência durante as festas. 
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M. Ferretti diz que pouco se sabe sobre os encantados e o lugar que 

habitam. Poucos podem entrar em contato com essas entidades misteriosas, 

capazes até de pedir sigilo sobre o que contarem (2000, p.111-112), de modo 

que as doutrinas servem, então, para podermos conhecê-las melhor. 

Algumas doutrinas se referem, embora um tanto difusamente, à morada 

de ditas entidades: uma espécie de acronia, peculiar ao discurso mitopoético, 

que deixa o ouvinte sem pistas sobre a localização exata (BORGES, 2003, p.9-

10): 

 

“Ele mora debaixo da Lua, 
Ele mora debaixo do sol, 
Ele é Caboclo Marajó”.94 
 

“Lá na terra de caboclo, 
Tem morro de encantaria. 
Lá vem Caboclo da Serraria”.95 
 

 
As doutrinas sobre os mouros e sua família são várias e abaixo há alguns 

exemplos delas: 

 

“Eu sou Caboclo Guerreiro 
Guerreiro de Alexandria, 
Guerreiro é homem nobre, 
Filho do Rei da Turquia”.96 
 

“Eu vim cavalgando, 
Pra mim chegar aqui. 
Eu vim da cidade de Mouro, 
Onde eu nasci”.97 
 
 

Notamos, igualmente, uma certa dúvida sobre o lugar exato de origem 

das entidades, como, por exemplo, na segunda que menciona a “cidade de 

Mouro”, mas que cidade seria essa? Assim como nesta doutrina, outras 

também não especificam o lugar de origem do mouro encantado.Outras 

doutrinas se referem à mistura entre índios e mouros. O Caboclo Velho ou 

                                                           
94 (FERRETTI, 2000, p.113). 
95 Ibidem. p.113. 
96 Ibidem. p.104. 
97 Ibidem. p. 115. 
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Sapequara, por exemplo, é muito conhecido na Encantaria, pois já baixava 

antes da chegada do Rei da Turquia. Ele se ligou à família turca quando o rei 

chegou às terras brasileiras e foi recebido pela aldeia daquele índio. Muitas 

pessoas acham até que Caboclo Velho é irmão do Rei da Turquia (FERRETTI, 

2000, p.125). 

 

“Ê há, ê há, 
Ê Sapequara, índio velho brasileiro, 
Desceu na guma, 
Ao redor do seu “tacueiro”98 
Desceu na guma,99 
Índio velho brasileiro”. 
 

 
A próxima doutrina se refere à Princesa Floripes: 

 

“Trago arco e trago flecha, 
Também trago maracá. 
Sou eu Floripe, sou eu Floripe 
Sou eu Floripe, dentro da gumareal”.100 
 

 

Das relações do rei turco com os portugueses surgiu esta doutrina: 

 

“Estava em terra de Mouro, 
Rei do mar me chamou. 
Quem faltou na guma, 
Rainha Leonor”.101 
 

 

Uma música no Terreiro da Turquia se refere à esposa do Rei Turco, 

Maria de Alexandria. De acordo com M. Ferretti, algumas pessoas acham que 

ela era cigana. Com sua união os dois geraram Tabajara, que desce na cabeça 

de Pai Euclides: 

 

“Para vodum, Senhor João Marambaia, 
Mataram o turco, ficou o rei do Paraguaia... 

                                                           
98Tacueiro = trincheira. 
99 Ibidem. p.124. 
100 Ibidem. p.128-129. 
101 Ibidem. p.135. A Rainha Leonor ou Infanta Leonor foi rainha de Portugal no inicio do século 
XVI. Era filha de Felipe I e de D. Joana, A Louca. 
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Turco chorou, no romper do dia 
Mataram o turco, Senhora Dona Maria”.102 

 

Uma das doutrinas que ouvimos no Terreiro da Turquia (em 25/6/2014) foi 

a seguinte: 

“Meu pai é turco, é turco, é 
Meu pai é turco, é turco, é. 
Quem manda na terra é turco é, 
Quem manda na terra é turco, é”. 
 
 

E uma outra anuncia a chegada do rei turco no barracão: 
 
 

“Estrela d’Alva, barra do dia 
Chegou naguma Imperador, 
Rei da Turquia”.103 
 

 
A última doutrina foi cantada para nós por Pai Euclides em nossa visita à 

casa Fanti-Ashanti (em 25/11/2013): 
 
 

“Terra de mouro 
Mouro, mourama. 
O meu pai é mouro, mouro, mourama 
Ai mouro, mouro, mourama”. 
 

 
Todas as músicas ou doutrinas aqui mostradas que falam das entidades e 

lembram sua existência, integram a mitopoética da Encantaria, juntamente com 

muitas outras referentes aos encantados. Ao serem pronunciadas, as doutrinas 

trazem de volta as entidades sobrenaturais a ser homenageadas. Não 

podemos esquecer que as doutrinas se somam à dança e à percussão para 

realizar mais facilmente a comunicação entre vivos e encantados. Nos trechos 

que apenas lembram as entidades e não contam os mitos na íntegra, 

percebemos o estilo breve e fragmentário. Para aprendermos mais, atentamos 

para o que se conta oralmente sobre as personagens ou no livro sobre Carlos 

Magno. 

                                                           
102 Ibidem. p.135. 
103 Ibidem. p. 328.  Esta doutrina está no CD, Tambor de Mina: cura e baião, na casa Fanti-
Ashanti, 1991, do acervo do Museu Afro-Digital da UFMA. Disponível em: <http:// www. 
museuafro.ufma.br/detalhe_colecao.php?col=99&tipo_col=1&acervo=3> Acesso em: 
23/12/2014. 
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Dito isso, é considerável a força narrativa dessas doutrinas e os toques 

que misturam literatura e religião, nas cerimônias e festas. Catalisados pela 

dança, eles são capazes de transformar o ambiente rapidamente e levar-nos 

para um mundo dos encantados, dos voduns e orixás, mundo este totalmente 

diferente do nosso quotidiano. 
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CONCLUSÃO 

 

 Vozes, vozes que se multiplicam e saem do rádio, da TV, do IPod, dos 

carros de propaganda política, de todos os lados e de maneiras, as mais 

diversas. Vozes que dão notícias, que cantam, que vendem. Estamos imersos 

nesse mundo de vozes: esquecemos rapidamente sua mensagem e nem nos 

damos conta de suas singularidades. A volatilidade das palavras impressiona e 

o esquecimento parece estar estampado nelas. Causa-nos espanto quando 

temos a possibilidade de ouvir pessoas contar histórias do passado ou 

“causos” repletos de situações impossíveis e inusitadas. Para os apreciadores 

desse tipo de tradição, só lhes resta buscar algum recanto interiorano e ficar na 

expectativa de conhecer alguma pessoa dedicada a isso. 

Inseridos nessa modernidade sufocante, não devemos deixar de pensar 

que a oralidade é parte integrante de nossa vida, ainda que por vias distintas 

das mais antigas. Os meios de comunicação, inegavelmente cumprem o papel 

de mediadores entre voz e ouvido e não podem ser desconsiderados, nem são 

descartáveis.  

Os trovadores das praças medievais eram representantes da tradição oral 

do passado. Os novos menestréis são os repentistas, que podem ser 

encontrados nas feiras e até em praias nordestinas. Os recitadores de cordel 

são a resistência da memória, das tradições medievais ainda ressoantes nas 

vozes ancestrais, da Ibéria para o Novo Mundo, mundo este que começa a 

envelhecer também.  

Mito e oralidade estão fundidos desde tempos imemoriais e são a 

referência e o discurso fundador das comunidades onde a oralidade nutre o 

imaginário e o mito se estabelece como ideologia (BORGES, 2003, p.5). As 

formas de pensar e agir para esses povos estão embutidos nos mitos e suas 

modalidades discursivas. 

Nos terreiros de Tambor de Mina ligados à Encantaria, vários mitos 

coexistem sem colidirem, em uma harmonia característica das religiões 

africanas, que passaram por sincretismos e adaptações do Catolicismo.  



116 

 

Naqueles lugares, onde se cultuam os deuses ligados a elementos da 

natureza e cujas vidas são parecidas com as dos humanos ou personalidades 

históricas, os mitos são vividos nos rituais. Sua ininterrupta representação 

promove a compreensão deles com algo verdadeiro e real. Quem conta os 

mitos, quem canta as doutrinas no terreiro, passa um atestado de veracidade 

porque eles fazem parte de um arquivo de “natureza oral, estabelecido 

imaginariamente na memória social (e individual), pelos efeitos de 

imemorialidade e ancestralidade” (2003, p.7). No terreiro, os mitos dos orixás, 

voduns e encantados nos remetem a um tempo diferente, único e impreciso. 

Não importa que os fatos das narrativas restauradas se choquem com a 

realidade ou o tempo histórico. Importa crermos neles para temos a certeza 

que as personagens fictícias de Ferrabrás, Floripes e Balão ressurgem nos 

rituais. Os mitos têm a capacidade de retirá-los do universo literário e levá-los 

às festas do Terreiro da Turquia. 

Em visita ao Terreiro da Turquia, em 28 de novembro de 2013, 

conversamos com Maria da Conceição Cruz, Dona Concita. Ela era nora de 

Dona Zeca e revelou que sentia saudades dos tempos em que a sogra era viva 

e que as atividades do terreiro eram mais constantes, incluindo as festas do 

Divino Espirito Santo na praça do bairro. Mostrou-se muito preocupada com a 

vontade de Pai Euclides fechar o terreiro definitivamente.  

Como estava em busca de informações sobre o livro pertencente à Mãe 

Anastácia, fui direto ao cerne da questão e lhe perguntei se sabia onde ele 

estava. Possuía apenas a sua foto, conseguida no arquivo do Museu Digital do 

Maranhão, e sabíamos que o documento estava desaparecido, de acordo com 

M. Ferretti, que pôde fotografá-lo em 1988, sendo a foto a única prova material 

de sua existência. 

Em seguida Dona Concita revelou  que realmente não sabia onde estava 

o livro, mas que sempre o via na gaveta de sua sogra antes de seu falecimento 

e, finalmente, deu-me a informação que buscava. O exemplar pertencente à 

Mãe Anastácia era lido para as crianças por ela ou por Dona Brígida, uma 

senhora do Terreiro do Engenho nos momentos em que vinha visitar o Terreiro 

da Turquia. A própria Concita se colocava a escutar as histórias de príncipes, 

lutas e valentes guerreiros, cujas aventuras ela muito apreciava. Ao nos narrar 
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aquela história seus olhos brilhavam e um sorriso surgiu em seu rosto já 

desgastado pelo tempo. 

Estava naquele momento diante da última narradora do Terreiro da 

Turquia, entusiasmada ao contar que ouvia as leituras do romance de cavalaria 

pela voz de uma vodunsi. A última narradora já não pode recorrer ao livro, mas 

apenas às suas lembranças. Calando-se essa última voz do terreiro morrerão 

com ela os turcos que deram vida àquele espaço sagrado de memória. 

O livro de cabeceira de Dona Zeca, livro que Mãe Anastácia e Dona 

Brígida liam e passavam para os fiéis, está desaparecido e não se sabe de seu 

paradeiro, no momento em que assinalamos sua importância e uso para a 

primeira Iyalorixá da casa. Cabe, agora, prosseguir não mais na pesquisa, e 

sim em uma investigação que nos conduza a uma obra que, por sua 

importância e por tudo o que representa na religiosidade, na cultura e nas 

tradições do Maranhão, merece estar em lugar protegido, facilmente acessível 

para as pessoas que queiram vê-la e conhecê-la. Realmente, o livro que 

inspirou nosso trabalho e pesquisa intensa, não é uma lenda, e sim uma 

realidade! Outros exemplares da obra haverá, mas gostaríamos que aquele 

original, que vimos acompanhando desde o começo deste trabalho, fosse 

privilegiado e homenageada pela sua contribuição e integração à cultura 

maranhense. Dele podemos apenas oferecer ao curioso leitor a foto que figura 

nos anexos. Quem sabe nos tocará reencontrar-nos com Carlos Magno, 

Roldão, a Princesa Floripes nas páginas que foram lidas no Terreiro da Turquia 

pelos mais velhos, já que pretendemos dar continuidade a uma viagem que nos 

trouxe até aqui. 

Finalmente, queremos ressaltar a importância de transformar o Terreiro 

da Turquia em uma das referências mais importantes para o Tambor de Mina e 

a Encantaria no Maranhão. No entanto, será necessário lutar pelo seu 

tombamento, antes que desapareça definitivamente do Outeiro da Cruz e, o 

que seria um perda irrecuperável, de nossa memória. 
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Figura 1:  

 

Terreiro da Turquia  

 26 de novembro de 2013. Foto nossa. 
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Figura 2:  

Tabela de algumas famílias de encantados 

PRANDI, R. Nas pegadas dos voduns. Um terreiro de tambor-de-mina em São 
Paulo. São Paulo: Empório de Produção, 2005. Disponível em: 
<www.fflch.usp.br/sociologia/prandi/voduns.doc> Acesso em: 12/12/2014. 

 
. 

 

 

Família do Lençol.  O nome é uma referência à Praia do Lençol, onde 

se acredita teria vindo parar o navio do Rei Dom Sebastião.  É uma família de 

reis e fidalgos, denominados encantados gentis.   

a) os reis e rainhas: Dom Sebastião, Dom Luís, Dom Manoel, Dom José 

Floriano, Dom João Rei das Minas, Dom João Soeira, Dom Henrique, Dom 

Carlos, Rainha Bárbara Soeira.  

b) os príncipes e princesas: Príncipe Orias, João Príncipe de Oliveira, José 

Príncipe de Oliveira, Príncipe Alterado, Príncipe Gelim, Tói Zezinho de 

Maramadã, Boço Lauro das Mercês, Tóia Jarina, Princesa Flora, Princesa 

Luzia, Princesa Rosinha, Menina do Caidô, Moça Fina de Otá, Princesa 

Oruana, Princesa Clara, Dona Maria Antônia, Princesa Linda do Mar, Princesa 

Barra do Dia;  

c) os nobres: Duque Marquês de Pombal, Ricardinho Rei do Mar, Barão de 

Guaré, Barão de Anapoli.  

Família da Turquia. Chefiada pelo Pai Turquia, rei mouro que teria 

lutado contra os cristãos.  Vindos de terras distantes, chegaram através do 

mar e têm origem nobre.  Seus principais componentes são: Mãe Douro, 

Mariana, Guerreiro de Alexandria, Menino de Léria, Sereno, Japetequara, 

Tabajara, Itacolomi, Tapindaré, Jaguarema, Herundina, Balanço, Ubirajara, 

Maresia, Mariano, Guapindaia, Mensageiro de Roma, João da Cruz, João de 

Leme, Menino do Morro, Juracema, Candeias, Sentinela, Caboclo da Ilha, 

Flecheiro, Ubiratã, Caboclinho, Aquilital, Cigano, Rosário, Princesa Floripes, 

Balão, Jururema, Caboclo do Tumé, Camarão, Guapindaí-Açu, Júpiter, Morro 

de Areia, Ribamar, Rochedo, Rosarinho.   

 

         Família da Bandeira. Família de guerreiros, caçadorese e pescadores 
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chefiada por João da Mata Rei da Bandeira, tendo como componentes 

Caboclo Ita, Tombacé, Serraria, Princesa Iracema, Princesa Linda, Petioé, 

Senhora Dantã, Dandarino, Caboclo do Munir, Espadinha, Araúna, Pirinã, 

Esperancinha, Caboclo Maroto, Caçará, Indaê, Araçaji, Olho d'Água, 

Espadinha, Jandaína, Abitaquara, Jondiá, Longuinho, Vigonomé, Rica Prenda, 

Princesa Luzia, Princesa Linda, Tucuruçá, Beija-Flor, Jatiçara, Pindorama. São 

encantados nobres e mestiços. Suas cores: verde, branco, amarelo e 

vermelho. 

Família da Gama. São encantados nobres e orgulhosos. Seu símbolo é 

uma balança.  São os encantados: Dom Miguel da Gama, Rainha Anadiê, 

Baliza da Gama, Boço Sanatiel, Boço da Escama Dourada, Boço do Capim 

Limão, Gabriel da Gama, Rafael da Gama, Jadiel, Isadiel, Isaquiel, Dona Idina, 

Dona Olga da Gama, Dona Tatiana, Dona Anástácia. Cores: vermelho e 

branco. 
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Figura 3: Contracapa do livro História do Imperador Carlos 

                 Magno e dos doze pares de França  

Disponível em: <http://www.Caminhosdoromance.iel.Unicamp .br/ biblioteca /0045/ 
index.htm>. Acesso em: 12/3/2008 
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Figura 4: 

Foto de Mãe Anastácia 

 A foto se encontra no Terreiro da Turquia e no livro: AMARAL, Renata. 
Pedra da memória. Euclides Talabyan, minha universidade é o tempo. 
1ªedição, São Paulo: Maracá Cultura Brasileira, 2012. 
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Figura 5:  

Foto de Pai Euclides 

 A foto se encontra no Terreiro da Turquia e no livro: AMARAL, Renata. Pedra 
da memória. Euclides Talabyan, minha universidade é o tempo. 1ªedição, São 
Paulo: Maracá Cultura Brasileira, 2012. 
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Figura 6:  

Foto de Dona Concita  

             Visita ao Terreiro da Turquia em 26 de novembro de 2013. Foto nossa. 
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

Figura 7:  

Foto de Dona Zeca  

Dona Zeca, filha de Mãe Anastácia. Mesas da Festa do Divino. Foto de M. 
Ferretti, 1984. Disponível em Museu Afro-Digital. 
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Figura 8: Mapa náutico da Idade Média                         

Mapa de Iceland, de 1598, edição de Theatrum orbis terrarum 
British Library, map. 72. 
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Figura 9: Cordel de Leandro G. de Barros  

Fragmento de Batalha de Oliveiros com Ferrabraz, 1913. 
Acervo digital da Casa de Rui Barbosa. 
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Figura 10:  

Página do livro de Augustín Durán 

 Disponível em:  
<http://books.google.com.br/books/about/Romancerogeneral_%C3% B3 Colec 
cionderomanc.html?id=BzDYJuvhW-8C&redir_esc=y> Acesso em: 14 de 
agosto de 2011. 
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Figura 11:  

Cordel de Leandro Gomes de Barros  

Fragmento de A prisão de Oliveiros e dos seus companheiros, de Leandro 
Gomes de Barros, sem data. 

Acervo digital da Casa de rui Barbosa. 
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Figura 12:  

Contracapa do livro de Nicolás de Piamonte  

Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=tiVGK0RDqmUC& pg= 
PA1&lpg=PA1&dq=Historia+del+Emperador+Carlomagno+-+1855&source= 
bl&ots=IMI3o5vse&sig=8IGIDzXGajvgMOt3Dt00Bl353bE&hl=pt-BR&sa=X&ei= 
Z96lVNLEF8amNqmwgugG&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q=Historia%20 
del%20Emperador%20Carlomagno%20-%201855&f=false>. Acesso em: 
12/3/2014. 
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Figura 13:  

Contracapa do livro Fierabras 
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Figura 14:  

Foto do oratório no Terreiro da Turquia. (Foto nossa)          

   Festa de 125 anos do Terreiro da Turquia em 25/6/2014. 
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Figura 15:  

Foto da festa de 125 anos do Terreiro da Turquia. (Foto nossa). 
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Figura 16:  

Mapa onde aparecem São Luís e a Ilha dos Lençóis 
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Figura 17: Foto do livro de Mãe Anastácia com o rosário. 

                 De Mundicarmo Ferretti. Disponível no Museu Digital do Maranhão. 

 

Disponível em: http://360 graus.terra .com.br/ ecoturismo /default.asp? 
did=5059&action=relato Acesso em: 12/12/2014 
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Figura 18:  

Foto da fachada do Terreiro da Turquia.  

                 Em 25/06/2014. Foto nossa. 
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Figura 19:  

Retrato de Ferrabrás no Terreiro da Turquia. Foto nossa. 

                  Em 25/6/2014 
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Figura 20:  

Retrato de Floripes no Terreiro da Turquia. 

                 Em 25/06/2014. Foto nossa. 
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Figura 21:  

Foto da festa do terreiro com Pai Euclides. 

                 Em 25/06/2014. Foto nossa.          
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Figura 22:  

Dançantes no Terreiro da Turquia 
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Figura 23:  

 

Tela de Zacharias Wagener 

Disponível em: The Atlantic Slave Trade and Slave Lives in America. 
 <http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/return.php?Categorynum=12&category 
Name=>  
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Figura 24:  

 

Tela de Johan Nieuhof, século XVII. 

Disponível em: The Atlantic Slave Trade and Slave Lives in America. 
 <http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/return.php?Categorynum=12&category 
Name=>  
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Figura 25:  

Batucada, Rugendas, 1830.                      

Disponível em: http://www.pontodememoria-batuques.com/textos-e-imagens/ 
Acesso em: 4/12/2014 
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Figura 26:  

Festival de Nossa Sr.ª do Rosario, Rugendas.           

Disponível em: http://www.pontodememoria-batuques.com/textos-e-imagens/ 
Acesso em: 4/12/2014. 
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Figura 27:  

Congada, foto de Arsenio Silva, 1860.                 

Disponível em: http://www.pontodememoria-batuques.com/textos-e-imagens/ 
Acesso em: 4/12/2014. 
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Figura 28:  

Lundu, Rugendas, 1835. 

Disponível em: http://www.pontodememoria-batuques.com/textos-e-imagens/ 
Acesso em: 4/12/2014. 
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Figura 29:  
Foto das vodunsis esperando sua entrada no salão do Terreiro da Turquia com 
Pai Euclides. Em 25/06/2014. Foto nossa. 
 

 

                                     
 

Figura 30: 

 Atabaque do Terreiro da Turquia. Foto nossa. Em 25/6/2014. 
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