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RESUMO

Exploram-se as lembranças e memórias ainda atuantes 
na mente da produtora cultural e ex-gestora de equipamentos 
administrativos públicos ligados à cultura maranhense, Zelin-
da Machado de Castro e Lima, por meio de uma entrevista 
semiestruturada. Aqui a entrevistada apresenta conceituações 
sobre manifestações culturais e procedimentos vivenciados a 
partir da década de 1930 do século passado até à época atual 
(2016) quando revela fatos, procedimentos sociais, pormeno-
res e curiosidades registrados no meio sóciocomunitário da 
capital maranhense, em especial ocorrências relacionadas ao 
movimento de Cultura Popular local.

Palavras chaves: Cultura Popular, Carnaval, Memória, 
Gestão Pública e São Luís.



SUMMARY
 

Through a semi-structured interview, recollections and 
memories are explored. These are current in the mind of the 
cultural producer and ex-manager of the public administration 
equipment linked to the Maranhão culture Zelinda Machado 
de Castro e Lima. Here the interview presents concepts about 
cultural manifestations and proceedings experienced from 
the 1930’s until today (2016) when it reveals facts, social 
proceedings, details and curiosities registered in the social 
and community environment of the Maranhão capital, specially 
occurrences related to the local movement of popular culture.

 Key words: Popular Culture, Carnival, Memory, Public 
Management and São Luis.
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APRESENTAÇÃO

Esta obra reúne o conteúdo de uma longa conversa  
que nos atrevemos fazer com a pesquisadora Zelinda Ma-
chado de Castro e Lima, em sua residência, no dia 31 de 
maio de 2016, quando ela atendeu a solicitação de nos con-
ceder uma entrevista semiestruturada para fundamentar nos-
sa tese doutoral sobre os Blocos Tradicionais do Maranhão 
(BTMs), a qual estamos em processo de recolhimento de 
dados, enquanto investigador do Programa Doutoral em Es-
tudos Culturais da Universidade de Aveiro, Portugal. Somos 
também Professor Mestre em Comunicação da Universidade 
Federal do Maranhão, graduado e especialista em Comuni-
cação Social, na habilitação Jornalismo, além de ser produtor 
cultural atuante e radicado na cidade de São Luís, capital do 
Estado do Maranhão.

A entrevista com a senhora Zelinda Lima se constituiu 
bastante reveladora em diversos aspectos relacionados ao  
campo da cultura popular maranhense, e, ao agente social 
atuante na comunidade local, nós percebemos que o seu 
conteúdo poderia ser melhor utilizado fazendo a sua multi-
plicação a outras pessoas interessadas no tema, especial-
mente estudantes, professores e investigadores da área cul-
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tural, por isso esperamos estar contribuindo para clarifi car, 
por meio deste instumento, parte da história de nossa gente.

Não tivemos a pretensão de nos colocar como “dono 
da verdade”, mas de expor os pontos de vista da entrevista-
da referentes às nossas perguntas. Assim, esperamos que 
aqueles que se mostrarem interessados no conteúdo desta 
entrevista possam absorver o que melhor lhes convier. Escla-
recemos que as abordagens por nós realizadas em determi-
nados momentos, partem do nosso conhecimento empírico 
sobre o que é abordado, assim como em outros momentos 
nos apoiamos em fundamentações científi cas, a partir de teo-
rias já bastante difundidas no meio acadêmico.

Dessa maneira, nos inspiramos no que pregou o fi -
lósofo francês Gaston Bachelard que tem um profundo po-
sicionamento sobre as abordagens empíricas e científi cas, 
clarifi cadas na dialética dos fenômenos controversos e que 
fi zeram esse autor afi rmar objetivamente que “o mundo é 
minha provocação”. Por isso, ao proceder a cada pergunta 
estávamos focados no objeto escolhido para desenvolver re-
fl exões, que poderiam ser fundamentadas em grandes auto-
res das ciências sociais ou no nosso limitado conhecimento 
empírico, mas que possiblitavam a exposição de pontos de 
vista que estavam atuando no nosso subconsciente.

Nesta entrevista, fazemos um apanhado de vários ob-
jetos que nos serviram de motivação para conceber as per-
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guntas e refl exões que nos atrevemos fazer à entrevistada 
Zilinda Lima. Esperando que as mesmas possam propor-
cionar respostas construtivas para o leitor. Se isso ocorrer, 
nós esperamos também ter podido refl etir, informar, orien-
tar, guiar, dirigir e sugerir soluções relacionadas aos objetos 
protagonizados neste depoimento, dando aos interessados 
provocações sobre o que abordamos, no sentido de obter 
retroalimentação.

Com estas considerações, reafi rmamos que nos inspi-
ramos muito nos ensinamentos de Gaston Bachelard, quan-
do refl ete sobre o conhecimento empírico e o conhecimento 
científi co, pois,  segundo esse autor, o empirismo é a fi losofi a 
que convém ao conhecimento comum. Afi rma Bachelard que 
o empirismo encontra aí sua raiz, suas provas, seu desen-
volvimento. Ao contrário, o conhecimento científi co é solidá-
rio com o racionalismo e, quer queira ou não, o racionalismo 
está ligado à ciência - o racionalismo reclama fi ns científi cos. 
Pela atividade científi ca, o racionalismo conhece uma ativi-
dade dialética que prescreve uma extensão constante dos 
métodos.

Dessa maneira, o racionalismo bachelardiano tem um 
sentido muito próprio que é a preocupação constante com a 
aplicação. O “racionalismo aplicado”, que é uma marca fun-
damental do “novo espírito científi co”, atua na dialética entre 
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a experiência e a teoria, o que signifi ca a dupla determina-
ção do espírito sobre o objeto e deste sobre a experiência do 
cientista. “Impõe-se hoje situar-se no centro em que o espí-
rito cognoscente é determinado pelo objeto preciso do seu 
conhecimento e onde, em contrapartida, ele determina com 
mais rigor sua experiência” (Bachelard, 1977, p.109).

Sem mais delongas, informamos que escrevemos este 
texto utilizando a primeira pessoa do plural quando estamos 
a citar a nossa fala, pois entendemos que, ao nos colocar 
porta voz de uma comunidade, estamos nos colocando como 
instrumentos do coletivo que representamos, por isso ao fa-
zer as perguntas e interagir com a entrevistada, fi zemos com 
essa confi guração de representante da comunidade ludovi-
cense e do povo maranhense. Em nenhum momento, nos 
vimos detentores exclusivos de algum saber que havíamos 
compartilhado ou experimentado com a nossa relação de 
agente social envolvido com a senhora Zelinda Lima, a quem 
temos muita admiração e respeito por tudo o que fez em fa-
vor de nossa terra. 

Assim, desejamos aos que nos derem o prazer de se 
dispor a ler esta obra, que tenham uma boa leitura. Final-
mente, informamos que incluímos no corpo desta obra, além 
da entrevista propriamente dita, um item intitulado “Conside-
rações sobre Memorizar”, quando refl etimos sobre o ato de 
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violar a memória oral, como pensou José Carlos Sebe Bom 
Meihy (1996; 2007) nas obras “Manual de História Oral” e 
“História oral: como fazer, como pensar”, além de um item 
que chamamos de “Decupagem de Memórias” para reafi rmar 
os conceitos emitidos pela entrevistada. Deixamos claro que 
essa conceituação está em acordo com a nossa ótica de en-
tendimento, objetivando fi xar esses conceitos e afi rmações 
que foram produtos da memória oral da senhora Zelina Lima, 
e que coube a nós, ouvir, testemunhar, gravar, transcrever, 
corrigir e tornar público por meio deste livro intitulado “Ajun-
tamento de Memórias”, em alusão a uma expressão utilizada 
pela entrevistada quando defi niu o que seria bloco. Ela res-
pondeu fi rmemente: “Bloco é o ajuntamento de pessoas…”, o 
que nos iluminou para chegar ao título desta obra.

Euclides Barbosa Moreira Neto - Investigador Científi -
co vinculado ao Programa Doutoral em Estudos Culturais da 
Universidade de Aveiro, Portugal e Mestre em Comunicação 
da Universidade Federal do Maranhão.
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PREFÁCIO 1

Recolher memórias é tarefa nobre via de regra desti-
nada àqueles que, dotados de sensibilidade histórica, enxer-
gam para além do repetitivo cotidiano e seguem ajuntando 
fragmentos de vida. Tal quais as migalhas de pão deixadas 
pelo caminho na fábula infantil de João e Maria, essas lem-
branças são ao mesmo tempo registros da caminhada per-
corrida e pontos de partida na direção futura.

O livro Ajuntamento de Memórias, de autoria de Eu-
clides Moreira Neto, é o resultado de um delicioso encontro 
entre ele e a pesquisadora Zelinda Lima, dois apaixonados 
pela cultura maranhense.

Apesar do objetivo acadêmico da obra, decorrente de 
entrevista semiestruturada que fundamenta tese de doutora-
mento do autor, o texto emerge leve e solto, fruto de um ale-
gre encontro e bate-papo de amigos, permitindo ao leitor ima-
ginar as sonoras gargalhadas de entrevistada e entrevistador.

De importância fundamental, o trabalho proposto rea-
fi rma o resgate da memória oral como método imprescindí-
vel à compreensão social e histórica dos lugares e de seus 
povos, contribuindo para a compreensão desta não apenas 
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como um amontado de experiências pessoais, mas como a 
ponte para ressignifi car o passado, conectando-o ao futuro.

Euclides, do lugar de pesquisador, provoca Zelinda a 
rebobinar a fi ta de suas vivências, possibilitando-a resgatar 
dentro de si momentos tão importantes de sua história que 
em última instância integram aquilo que a constitui como pes-
soa. Com absoluto domínio metodológico, vai dando forma 
ao ajuntamento de memórias e organizando os fragmentos 
coloridos e brilhantes colhidos na entrevista, fazendo sur-
gir um belo caleidoscópio. Ao leitor é dada a oportunidade 
de acessar os fl ashes de memória, depreendendo de cada 
movimento da conversa as variadas combinações e dese-
nhos, participando da divertida brincadeira de fazer refl etir 
lembranças. 

Deborah Baesse -  Mestre em educação e Professora 
do Departamento de Educação I da UFMA.
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PREFÁCIO 2

ZELINDA LIMA, O ANJO DA GUARDA DA CULTURA 

POPULAR DO MARANHÃO

A primeira vez que vi Zelinda Lima foi no edifício sede 
da Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão. Era o fi m 
da década de 1980 e eu, na condição de Diretor da Escola 
de Música do Estado, fui tratar de um projeto para aquisição 
de instrumentos musicais. Fui indicado por Laura Amélia Da-
mous, a Secretária, para tratar do assunto com sua Adjunta 
Zelinda Lima. Zelinda me recebeu de forma tão carinhosa e 
demonstrou um interesse tão grande pela música, que me 
surpreendeu. Depois, fi quei a saber que seu marido, Carlos 
de Lima, era um compositor de canções carnavalescas e um 
dos seus fi lhos era um exímio fl autista. Zelinda, não obstante 
um ar aristocrático, mostrava uma forma bem popular no tra-
to com as pessoas. Mesmo já beirando os sessenta anos, ti-
nha um aspecto jovial, principalmente no olhar. Ao conversar 
com Maria Michol Carvalho1, fui informado que Zelinda Lima 
tinha sido, e continuava sendo, a grande mediadora cultural2 

1 Pesquisadora e mestra em cultura popular. Foi secretária Adjuna de Cultura e 
Diretora do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho – CCPDVf.

2 Entende-se por mediadores culturais todos os sujeitos que, uma vez posiciona-
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do Maranhão. Ela, apesar de provir de uma família tradicio-
nal, havia se encantado com os grupos populares de bumba 
meu boi quando adolescente e frequentadora de um sítio que 
a sua família mantinha na Maioba3 . Esse encantamento só 
aumentou quando ela se casou com Carlos de Lima, um pes-
quisador e historiador responsável por uma trilogia que conta 
a história do Maranhão, desde o descobrimento das terras 
pelos europeus até o segundo quartel do século XX. 

A sua busca pelas razões pelas quais os populares 
dedicavam-se tanto a determinadas atividades, penso que 
tenha sido respondida quando ela percebeu que todas essas 
atividades envolviam a crença e confi ança, quer fosse em um 
santo católico, em um encantado indígena ou em um orixá 
africano. Foi aproximando-se cada vez mais do povo, inte-
ragindo com ele, conhecendo suas angústias e difi culdades 
que ela veio a granjear, não só a estima, como a confi ança 
de todos os que com ela conviveram e convivem. Assim, nos 
momentos de difi culdade, ela conhecedora das razões dos 
mais humildes e de suas crenças, que nem sempre eram 

dos entre estratos sociais assimétricos e confl itantes, interveem em busca de um 
equilíbrio, onde os interesses de todos os indivíduos possam ser atendidos, ten-
tando, assim, amenizar o confl ito e a disputa existente entre eles. Mesmo que 
o termo e a evidência do tema seja relati vamente recente, a mediação cultural 
pode ser entendida como um dispositi vo que acompanhou os povos subjugados 
e marginalizados ao longo da história documentada (Padilha, 2014 pag. 160).

3 Maioba é um povoado da zona rural de São Luís, capital do Maranhão e de 
onde provem o Bumba meu Boi da Maioba, um dos mais representati vos grupos 
folclóricos do Estado. 



29Ajuntamento de Memórias

bem recebidas pela elite social e política do Estado, não he-
sitava em defendê-los contra qualquer ato que julgasse in-
justo ou impróprio. Foi assim, quando Leonardo, amo do boi 
da Liberdade foi preso, agredido e teve o seu dinheiro ar-
restado, e ela, na condição de advogada “provisionada”, foi, 
falar diretamente com o governador, e, com a autoridade de 
quem conhece e respeita as coisas dos populares, exigiu a 
sua atuação para que Leonardo fosse solto e o seu dinheiro 
devolvido,  no que foi incontinentemente atendida. 

Não se pode falar de cultura popular no Maranhão sem 
aludir Zelinda Lima. Seja no bumba meu boi, seja no carna-
val, seja nos festejos do Divino, seja na casas dos cultos afro 
brasileiros, e até mesmo no rol as rezadeiras, sempre iremos 
nos deparar com a ação de Zelinda Lima. Quando dirigia a 
Secretaria de Estado da Cultura a recebi para uma conversa. 
Ela foi rezingar que a companhia de água de São Luís havia 
desligado o fornecimento de água para a Casa das Minas4  
e queria que a Secretaria resolvesse a questão, pois as se-
nhoras responsáveis pela casa, muitas já octogenárias, não 
poderiam fi car sem água. Não era um problema de fácil solu-
ção, pois se pagássemos as contas de água das Casas das 
Minas, poderíamos receber solicitações para pagar as contas 
de outras casas de culto afro. Ela asseverou que a Casa das 
Minas, diferentemente de outras casas de culto, mantinha 
uma pequena escola comunitária para os menos favorecidos 

4 A casa das minas é uma secular casa de culto afro existente no Maranhão.
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economicamente. Assim, foi fácil resolver o problema, pois o 
estado estaria pagando o fornecimento de água a uma es-
cola comunitária, legalmente possível, e não a uma casa de 
culto. Assim, ela age, sempre intercedendo por aqueles que 
ela julga merecedores. 

No ano passado, em julho de 2015, Zelinda já com 89 
anos era encontrada nos arraiais da cidade apreciando os 
grupos de bumba meu boi, dos quais ela foi madrinha duran-
te dezenas de anos. A tia Zelinda, como é carinhosamente 
alcunhada pelos brincantes, permanece fi rme e forte e con-
tinua encantada pela cultura popular, e apesar do cansaço 
demonstrado, o brilho no olhar continua o mesmo do dia em 
que a conheci. 

Zelinda escreveu livros sobre rezas, sobre alimentos, 
sobre cultura popular e é, sem sombra de dúvida, a memória 
viva da cultura popular do Maranhão. Não tem um trabalho 
sério sobre essa área que não cite Zelinda como testemunha, 
protagonista, incentivadora e, acima de tudo, sonhadora e 
defensora dos mitos do povo.

     

Antonio Padilha5 

5 Antonio Francisco de Sales Padilha é doutor em Etnomusicologia, professor da 
UFMA e foi Secretário de Estado da Cultura do Maranhão.
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PREFÁCIO 3 

Quando Michel de Certeau escreveu “A Operação His-
tórica” considerou que operar historicamente é compreender 
a relação entre um lugar e os procedimentos de análise. É 
admitir que a história constrói uma realidade que é captada 
como atividade humana, como uma prática. Esse inusitado 
historiador nos ensina: uma obra de valor é aquela reconhe-
cida pelos pares, é aquela situada em um conjunto operató-
rio. Nesse sentido, nada mais justo o reconhecimento da obra 
“Ajuntamento de Memória”, do investigador Euclides Moreira 
Neto. A sensibilidade emanada nas palavras de Euclides nos 
convida a adentrar o universo dos sentimentos nesse seu 
“ajuntamento”.

Ao violar a memória da gestora e também pesquisa-
dora Zelinda Lima, professor Euclides, pautado na pureza 
das palavras, rompe a prisão da racionalidade. Ao prospectar 
memórias, ensina-nos que a nossa cultura popular nos aju-
da a restituir a nossa pessoal imponderabilidade. Alicerçado 
em um deslocamento do sujeito, ultrapassando a experiên-
cia analítica e metonímica, o dizível de Euclides, atravessado 
pela maviosidade da nossa guerreira cultura popular, con-
tribui para o encontro da palavra com a sua concretude. É, 



32 Euclides Moreira Neto 

assim, o externamento de cada ludovicense apaixonado por 
nossa cultura de rua.

Rememorar as razões de nossas escolhas nos coloca 
frente a frente a nós mesmos e nos faz pensar sobre o lugar 
que ocupamos na sociedade presente. Como nos diz  Myrian 
Santos (2003), os indivíduos recordam algo de acordo com 
as estruturas sociais que os antecedem. E a estrutura social 
de Euclides e Zelinda Lima está alicerçada na paixão que 
ambos nutrem por nossas festas populares.  Paixão essa 
pautada na linguagem que busca signifi car o memorável, 
aquilo que nos marca. Trata-se da marca de dois pesquisa-
dores apaixonados pelo nosso São João e nosso Carnaval. 

Estamos pautados por uma miscigenação étnica que 
refl ete em nossa musicalidade: vimos os acordes da viola se-
rem transportados nas caravelas dos brancos que para cá 
vieram em busca de riqueza; presenciamos o grito e o cho-
ro dos pretos e pretas que foram arrancados de suas terras 
para trabalhar como escravos em nosso pedaço de chão. Os 
urros de liberdade chegaram ao novo mundo, a terra Brasil, 
os tambores e temores dos humanos coisifi cados foram ele-
mentos de simbiose na produção da sua musicalidade. As 
notas das violas evocaram a ânsia de poder dos humanos 
desumanizados que viam na força do africano uma máquina 
de produção. É o Maranhão, celeiro de diversidade musical 
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que encontrou e fez do São João e Carnaval o nosso porto 
seguro.

Essa miscigenação gerou, segundo Gilberto Freyre, “a 
mais forte criação da nossa raça” e, de acordo com Hermano 
Viana, “a arte mais totalmente nacional”. A música popular 
brasileira que, desde o começo do século XIX e início do sé-
culo XX, fora elaborada e pensada a partir da valorização dos 
seus traços mestiços, torna-se a arte mais leal do sentimento 
humano, a voz da terra, o canto produzido por aqueles que 
expressavam seu modo de sentir através dos seus ritmos e 
das suas danças. Desse modo, as expressões da musicali-
dade ludovicense estão representadas no nosso tambor de 
crioula, no nosso bloco tradicional, nas nossas turmas de 
samba, nas tribos e nos nossos grandes sotaques juninos... 
sotaques só vislumbrados na nossa terra.

As rememorações de Euclides e Zelinda entram em 
harmonia com a vida. A melodia invade um momento e se 
perpetua no ser. A alma se embriaga com nossos ritmos ou-
vidos nas vozes e letras desses arautos da nossa cultura. 
Penetra a áurea da vida e atinge a essência espiritual inex-
plicada pelo real e sentida pelo aprazível. Eis as memórias 
desses grandes expoentes: singulares para quem as ouve; 
singulares para quem as lê.
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Emoções escondidas no recôndito da alma evadem do 
indivíduo. Sente-se o antes sentido, revive-se o antes vivido. 
Um som, uma letra, um verso, uma melodia, uma música. 
Quão mágicos! Como sentir algo tão profundo? Como des-
pertar o sentimento que se esconde nos labirintos do fundo 
do poço da memória? Como buscar da escuridão do pensa-
mento a luz mitológica das cavernas da alma? Eis a rememo-
ração de Zelinda contada por Euclides – nessa rememora-
ção, desamarramos as correntes, libertamos os sentimentos, 
encontramos o caminho certo no labirinto das emoções, su-
bimos pela corda das lembranças e atingimos a luz trazida 
pelas melodias. É a mulambada, são os bailes dos nossos 
casarios. É o Bigurrilho, É o Berimbau.

O tom perfeito, único e especial subjaz das entranhas 
da alma. O encantamento para um, não o é para outro. A 
memória de Zelinda, letrada por Euclides, acende a alma do 
indivíduo de modo ímpar. Sentimentos díspares despertados 
pelo mesmo tema; a nossa folia de rua. Como explicar o inex-
plicável? Como justifi car o porquê de uma só memória impelir 
em quem a ouve emoções tão distintas? Seria esse o poder 
da memória: invadir almas e resgatar emoções? 

 Nas amarras das emoções, desamarra-se a alma e 
transcende-se o que se é. A fala de Zelinda desperta o indiví-
duo do sono hibernado pelas emoções: acorda o amor, acor-
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da a ira, acorda a paixão, acorda a alegria, acorda a saudade 
do beijo trocado ao som das marchinhas tocadas nos nossos 
grandes bailes carnavalescos e dos nossos sambas preferi-
dos, acorda a ânsia de viver, acorda a sede nunca saciada 
pela busca do momento ideal e imortalizado na memória res-
gatada. 

 Ao ajuntar memórias, Euclides e Zelinda perpassam 
todo o processo de desenvolvimento da nossa festa carnava-
lesca. Vimos como a estrutura do carnaval e do bumba meu 
boi mudaram. As nossas manifestações, que antes só brinca-
vam até o Canto da Fabril, hoje se fazem presentes em qual-
quer canto da Ilha. Foi a vitória dos grandes guerreiros da 
cultura popular. Do baralho, do urso, do vaqueiro, do miolo, 
do fofão e de todos os cordões carnavalescos. É a vitória do 
bloco de tambor grande, o nosso bloco de ritmo representado 
na sua tradicionalidade.

A obra de Euclides é um ajuntamento de paixão pela 
nossa arte e pela arte da escrita, afi nal foi elaborada na sen-
sibilidade. É uma construção tão importante quanto a feitura 
de uma composição, tão sensível quanto o grito de um com-
positor apaixonado por seu amor que nunca chega. É uma 
fi ssura no silêncio, um escopo de um corpo textual musicado 
pelas mãos do poeta que violou memórias e que, como nos 
disseram Cleto Júnior e Oberdan Oliveira, é a São Luís de 
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lendas, mistérios e glórias que milhões de enredos dão liber-
dade para esse canto popular!

Fábio Henrique Monteiro Silva6

6  Possui graduação em Historia pela Universidade Federal do Maranhão (1997); 
Mestrado em História do Brasil pela UFPI (2007 – 2009); Doutorado em História 
Comparada pela UFRJ (2010 – 2014); Diretor do Curso de História da UEMA; e 
Professor Adjunto da Universidade Estadual do Maranhão
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PALAVRA DE ZELINDA LIMA

Nome completo: Zelinda Machado de Castro e Lima

Formação Educacional: Curso Médio e Pesquisadora de 
Cultura Popular.

Data: 31 de Maio de 2016.

Euclides: Como a senhora teve conhecimento dos Blocos 
Tradicionais do Maranhão?

Zelinda - Quando eu comecei a ver o carnaval? 

- Eu morava na Rua 14 de julho, pertinho do Largo do Car-
mo. Então, tudo acontecia no Largo do Carmo: era procissão, 
era passeata, era greve, era festa, enfi m, tudo acontecia no 
Largo do Carmo e esses blocos sempre vinham ao Largo do 
Carmo. Quando eu me entendi, ainda não tinha bloco tradi-
cional organizado… Quem deu início a isso tudo foram os 
clubes sociais. 

- Em São Luís  tinha o bloco do Cassino, tinha o bloco do Lí-
tero, tinha o bloco dos Lunáticos e esses blocos começavam 
a fazer os cordões, reunindo rapazes e moças da socieda-
de local. Todos esses blocos tinham um hino e todos saíam 
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padronizados todos os anos. Eles saíam com roupas iguais, 
fantasiados e eram formados por homens e mulheres, mui-
tos…

Euclides: Em que ano?

Zelinda - Isso aí eu acho… (pensa um pouco) eu era solteira. 
Eu nasci em 1926, portanto, vou fazer 90 anos este ano… 
Podia ter uns 15, 18 ou 20 e poucos anos. Eu tava começan-
do a olhar essas coisas, as festas… Era década de 1930… 

Existia quem gritava:

- “Olha o bloco de sujo”.

(falando com o entrevistador) - Isso aí tu ainda pegaste, né? 

- Eram os blocos de sujos ou mulambada7. 

- O povo dizia: Ah! Vamos fazer uma mulambada e os apre-
ciadores se vistiam como queriam e saíam em mulambada, 
descontraídos, uns vestidos de mulher, outros com a roupa 

7 Signifi cado de Mulambada: Pessoas sujas, feias, fedorentas e que propagam o 
mal. Em São Luís, o termo mulambo signifi ca também roupa danifi cada, rasga-
da ou que não serve mais para o uso normal, por isso, o signifi cado ganha co-
notação simbólica no carnaval, como pessoas maltrapilhas, mal vesti das, sujas, 
fedorentas, entre outras. Essa conotação simbolica conduz a um convite para 
a brincadeira, para o diverti mento ou palhaçada, sem os compromissos com o 
cárater de responsabilidade das pessoas que se conceituam normais, afi nal o 
carnaval é a festa da irreverência. 
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que tinham, então, eles saíam pelas ruas cantando músicas 
diversas e músicas improvisadas. 

- Às vezes, tinha uma bandinha que acompanhava o grupo, 
ou tinha um sanfoneiro… 

- Todo ano tinha um sanfoneiro de nome Júlio que vinha pra 
acompanhar o Baralho da Madre de Deus. Júlio às vezes 
acompanhava blocos de sujo, mulambada. A Madre de Deus 
sempre foi muito animada. Eles saíam ali do Codozinho ou 
Lira, pois atrás do Cemitério era o “Leprosário”, então você 
não ia para aquele lado, o Goiabal, pois ali era o “Leprosário”. 

- A Madre de Deus era a parte que se limitava com a Fábrica 
Cânhamo, que tinha muitos operários… Em um livro que eu 
tenho sobre Bumba Meu Boi eu falo desses operários, que 
também atuavam no carnaval. 

- Junto às fábricas surgiam manifestações folclóricas, rezas, 
artesanatos, tudo surgia em função das fábricas. E com a 
Fábrica Cânhamo não foi diferente, tudo surgia em volta de 
seu território, tudo surgia em volta dela e ela atingia em cheio 
o pessoal da Madre de Deus.

Euclides: Quantas fábricas havia em São Luís nessa épo-
ca?8

8 Até a década de 1930, São Luís ti nha um vasto parque indústrial, principal-
mente para explorar a cultura do algodão, que tornou a cidade reconhecida em 
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Zelinda - Tinha a Cânhamo, Santa Amélia, a da Camboa, 
a do Monte Castelo que deu origem ao Bumba Meu Boi de 
Zabumba de lá. A fábrica era a Oleama, que era uma fábrica 
de “Óleo de Babaçu”… Isso antes da década de 1960. 

- Há tinha também fábica de lenço, tinha fábrica de prego, 
tinha Curtume e muitas outras. A fábrica de lenço era do pai 
de Mouchereck, lá na Praia Grande. A Praia Grande nessa 
época era só comércio. 

- Na segunda feira de carnaval, o comércio funcionava nor-
malmente em São Luís e os blocos de sujo saiam por lá, 
tinha muitas mulambadas… e os próprios comerciantes cha-
mavam os blocos para tocarem na frente de seus estabeleci-
mentos para atrair público, pois o comércio abria pela manhã 
e pela tarde.

Euclides: Mas, onde se encaixavam os blocos nessa época?

Zelinda – Nas ruas da cidade, então havia os blocos que 
saíam pelas ruas animando o carnaval.

todo o país. Infelizmente a falta de investi mento na área estrutural, em especial 
na área de energia elétrica, provocou a decadência desse parque surgido ainda 
no século XIX. Com isso, todas as fábricas que processavam o algodão e outros 
produtos que necessitavam da indústria foram entrando em processo de falên-
cia até fecharem. Muitos dos espaços que abrigaram as fábricas estão sendo 
transformados em espaços culturais, educacionais ou para receber equipamen-
tos públicos.
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- Mas a elite preferia mesmo era os blocos dos clubes, então, 
os clubes chics da cidade faziam desses blocos um espaço 
para os casais, para as mocinhas, tornando-se uma espécie 
mais restrita e seleta de se divertir. 

- Todos os clubes: – Cassino, Lítero Português, Lunático, 
etc – tinham seus blocos. Essas mocinhas saíam também 
nos corsos, todas fantasiadas. Daí, começou a surgir esses 
blocos de Tambor Grande… eu não sei de onde surgiu. Eu 
já fi z várias pesquisas e não descobri, perguntei a amigos, 
mas eles nunca me deram uma resposta convincente. Então, 
apareceu o primeiro, que foi uma novidade, não sei vindo de 
onde… e a roupa que eles usavam era o fofão9. 

- O fofão era uma roupa tradicional do nosso carnaval. Em 
São Luís, havia também blocos de fofão, que saíam pelas 
ruas, que era outro tipo de brincadeira… Esses blocos colo-
cavam as crianças pra correr, pois eles usavam máscaras e 
os foliões jogavam tapioca neles, ou um pó qualquer, então 

9 No carnaval maranhense, o fofão é um personagem brincalhão, vesti do com 
uma espécie de macacão muito folgado, que o torna bufante, produzindo mo-
vimentos salientes, à medida que o usário se movimenta. Normalmente, os 
movimentos são exagerados, conduzindo a uma brincadeira de criança, ou para 
realçar a comunicação ou para assustar a pessoa com quem se está interagindo. 
Os fofões usam guisos nas bordas dos braços e pernas, além de uma máscara 
lembrando uma pessoa deformada ou monstros naturais. Quase sempre o nariz 
é pontudo, lembrando um menti roso, como o personagem de histórias infanti s 
Pinóquio, mas lembrando a fi gura fálica de um pênis.
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eles corriam pra pegar as pessoas e se tornavam um bloco 
de palhaçadas. As máscaras eram horríveis e as crianças se 
assustavam ou choravam.  Muita gente também se fantasia-
va de fofão e saía individualmente pelas ruas espantando ci-
ranças e adultos. Havia uma variação de fofão. Havia uns 
que se fantasiavam de “Cruz Diabo”, que era mais relacio-
nado à religião, pois o brincante se vestia de Satanás com 
tridente na mão. 

- Nessa época, o dinheiro era muito difícil, então, as pessoas 
faziam mil maneiras para arrecadar dinheiro…. 

- Havia também os blocos dos comerciários, de estudantes e 
essa gente se preparava para participar dos bailes de segun-
da-feira. Tinham os bailes de mocinha de bazar, tinha o baile 
do Moisés – ele era um cara fantástico, ele botava o baile da 
Gruta do Satã. 

- Então, os organizadores de bailes pegavam um casarão ou 
sobrado e adaptavam para fazer os bailes. São Luís tinha 
também os grupos de dominós que eram muito animados… 

- Então, bloco é o ajuntamento de pessoas ou de qualquer 
coisa grupal que estava fantasiada de maneira igual.

Euclides: Resumindo, podemos afi rmar que blocos eram um 
conjunto de pessoas fantasiadas iguais?
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Zelinda - Exatamente, um conjunto de pessoas fantasiadas 
iguais, que podia ser formado por homens e mulheres.

Euclides: Mas, os blocos de Tambor Grande, que mais tarde 
foram chamados de Blocos de Rítmo e, posteriormente de 
Blocos Tradicionais, não eram inicialmente formados só por 
homens?

Zelinda – Sim, os blocos de Tambor Grande eram formados 
só por homens. Exatamente, era formado só por homens. 
Ah, mas o nome tradicional apareceu para diferenciá-los de 
outros blocos que tinham outras características, pois a Pre-
feitura, por meio do Departamento de Turismo, dava uma ver-
binha para esses blocos. 

- A Prefeitura, na gestão do Dr. Costa Rodrigues, foi quem 
começou com essa ajuda. Em São Luís, quem começou a 
organizar todo o carnaval foi o Prefeito Costa Rodrigues. 
Ele determinou o percurso dos Corsos, colocou palanque na 
Praça Deodoro e no Lago do Carmo, colocou o Tambor de 
Crioula pra dançar na Praça Deodoro, nos dias de sábado, 
pois o Tambor de Crioula participava fora do circuito central 
da cidade… 

- Os grupos de Tambor de Crioula antigamente eram também 
formados só por homens, não tinha mulheres nem as corei-
ras, só muito mais tarde é que elas apareceram. Os homens 
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vestiam uma roupa simples e ainda se sujavam de carvão 
ou pó preto tirado do fundo das panelas que cozinhavam a 
carvão. Os participantes se pintavam… pintavam o rosto, o 
corpo ou mesmo a roupa, depois saíam pra tocar… essa pin-
tura era mais para reafi rmar que não era coisa granfi na, era 
do povo mesmo. 

Euclides: Quem se sujava eram os participantes brancos?

Zelinda - Não, eram todos os participantes, fossem brancos 
ou pretos, aliás, os Tambores de Crioulas eram formados só 
por homens. E era uma coisa muito simples e espontânea. 
Os homens tocavam e eles mesmos respondiam, batiam pal-
mas, bebiam e se divertiam…. Vestiam-se de maneira sim-
ples, colocavam uma camisete ou camisa, muitas das vezes 
rasgada e pintavam suas caras e parte do corpo.

Euclides: Mas não tinha coreira nessa época?

Zelinda - Não, não tinha coreira. A coreira veio aparecer só 
muito tempo depois, quando começaram a aparecer os con-
cursos. Primeiro, surgiu uma única coreira, que provocava os 
homens, depois apareceram outras mulheres. 

- O primeiro grupo de Tambor de Crioula que teve mulher 
como coreira foi o grupo do seu Raimundo Coelho, que tinha 
um tambor na Rua do Alecrim. Era uma mulher só, que tinha 
um jarro de barro na cabeça e ela fazia miséria no meio dos 
homens e aos poucos começou a aparecer outras mulheres.
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- Antigamente era assim: os Tambores de Crioula era forma-
dos unicamente por homens, quem tocava, tocava, tocava; 
os outros participantes respondiam os refrões, batiam pal-
mas, bebiam etc. Era uma roda de brincantes tipo a roda de 
um grupo de Capoeira (…)10.

- Quando eu estava na Prefeitura, eu era lotada no “Departa-
mento de Parques e Jardins”, na gestão do Prefeito Antonio 
Costa Rodrigues.  Na época do carnaval, eu fazia de tudo, 
programava, decorava e fazia umas máscaras de papelão, 
fazia alguns fofões e enfeitava os espaços, utilizando os pos-
tes e árvores. 

- Muita gente aparecia para ajudar. Nessa época, tinha um ar-
tesão chamado Paulabarros, isso mesmo, Paulabarros tudo 
junto. Era o nome artístico dele – não sei por quê. Nós fazía-
mos umas caretas, máscaras, fofões e depois amarrávamos 
nos postes e nos caules das árvores. Tudo fi cava bonito. As 
pessoas gostavam muito, apesar de o Prefeito achar horrível.  

Então, Dr. Costa Rodrigues me perguntava: 

- Zelinda, por que é que tu fazes essas coisas horríveis?

E eu dizia:

10 Nesse intervalo, dona Zelinda chama atenção para eu não deixar de entrevis-
tar o pesquisador de cultura popular Jandir Gonçalves, do município de Caxias-
-MA., que segundo ela é um grande conhecedor da cultura popular maranhense.



46 Euclides Moreira Neto 

- Mas Prefeito, meu chefe é quem manda eu fazer, pois ele 
acha lindo. Afi nal, ele é o meu chefe, então, pronto…. (risos). 

- Tinha outro homem, chamado Lola. Era um negro, franzino, 
mas muito criativo, que me ajudava muito. Ele era um grande 
pintor, tipo o Ambrósio Amorim. Ele desenhava maravilhosa-
mente bem. Desenhava fofões muito bem, desenhava cor-
sos, etc. 

- Nessa época, Dr. Costa Rodrigues me chamou e disse que 
queria incrementar o Tambor de Crioula e os Corsos, então 
me autorizou a chamar os interessados em colocar Corso 
para desfi lar na rua, pois eles seriam ajudados. Antes disso, 
os corsos estavam uma “esculhambação”, era feito em car-
roças, sem nenhum cuidado, fi cavam feios…. Engraçado, eu 
conhecia o Dr. Costa Rodrigues há muito tempo e não sabia 
que ele gostava dessas coisas, dessas brincadeiras. Ele me 
autorizou a chamar o pessoal e ver quem queria botar corso, 
pois ele me garantiu que iria dar o caminhão, a bebida e ain-
da ía dar um prêmio para o corso mais original. Ai, eu chamei 
os responsáveis pela montagem dos corsos, fi zemos reunião 
com os interessados, veio o povo da Maioba e muitos ou-
tros. Propusemos aos que colocavam corso em carroça que 
trocassem por caminhão e muitos aceitaram. Nessa época, 
os corsos passavam pelo caminho grande11, pela Praça De-

11 O caminho grande era também chamado de estrada real. Ele iniciava em 
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odoro, que tinha palanque, e passavam também pelo Largo 
do Carmo, que tinha também palanque e onde fi cavam as 
autoridades. Os corsos desfi lavam na segunda-feira.

- Um dia, eu estou sentada lá em casa e chega a informação 
que eu estava sendo nomeada para o Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura de São Luís, fato que me deixou surpresa. 

E fi quei pensando comigo mesma: 

- “…mas isso não existe formalmente?” (referindo-se ao De-
partamento de Turismo). 

frente à Capela das Laranjeiras onde havia um galpão em os grupos popula-
res se reuniam nas épocas festi vas e seguiam em direção ao distrito do Anil, 
passando pelo bairro do Areal (hoje  chamado de Monte Castelo), João Paulo, 
Filipinho, Outeiro da Cruz e Anil. Segundo o arti go “A Cidade no Tempo: Uma 
Breve História dos Logradouros de São Luís”, de Marco Aurélio Mendes Lima, 
“De acordo com a lei municipal nº 17, de 17 de Dezembro de 1896, foram cria-
dos os distritos de São Luís e Bacanga, estabelecendo, portanto, os primeiros 
municípios da região. Logo depois, em 1911, o território do Turu também apa-
rece como distrito, sendo seguido, em 1948, pela área do Anil, além de Paço 
do Lumiar e São José de Ribamar, que fi guraram idas e vindas territoriais como 
anexos de São Luís. Durante esse período, a capital foi-se expandindo pelo Ca-
minho Grande, a principal via de acesso da cidade na época e hoje conheci-
da como Rua Grande. A parti r dessa expansão, pode-se perceber a formação 
dos atuais bairros da cidade, ati ngindo limites nunca antes desvendados pelos 
franceses e só conhecidos pelos nati vos. Em 1950, surgem no bairro do Areal 
novas moradias, caracterizando um esvaziamento populacional do Centro His-
tórico. Em 1954, o logradouro teve seu nome substi tuído para “Monte Castelo”, 
em homenagem ao feito das Forças Armadas do Brasil em território italiano na 
batalha de 25 de Fevereiro de 1945” (Lima, 2011, in: htt ps://www.academia.
edu/4987612/A_Cidade_no_Tempo_Uma_Breve_Historia_dos_Logradouros_
de_Sao_Luis - Acesso: 4.Jun.2016)
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- Mas, alguém me disse: 

- Existe, sim, Zelinda. E quem é o chefe é um baiano de nome 
“Paula Gomes”, Dr. Paula Gomes. Não sei se era apelido, 
mas todo mundo chamava ele assim, inclusive o Prefeito 
Costa Rodrigues. 

- Esse senhor, “Paula Gomes”, era um homem forte, negão 
vistoso, gostava de andar sem camisa, tentou organizar as 
brincadeiras, aí ele passou pros blocos12, pois tinha bloco que 
saía com 10 brincantes, outro com 20, outro com 30, era uma 
bagunça.  Apesar de esses blocos estarem desfi lando com 
quantidade diferente de brincantes, todos queriam receber o 
mesmo valor da ajuda que era concedida, coisa que achava 
injusto, pois uns investiam mais nos grupos e outros não. Era 
uma confusão tentar organizar esses grupos.

- Dr. Costa Rodrigues ainda me recomendou para não colo-
carmos os blocos dos clubes Cassino, Lítero, Lunáticos, etc., 
como grupos que iriam receber apoio da Prefeitura, pois eles 
já recebiam apoio dos seus respectivos clubes e do comér-
cio, embora eles não divulgassem esse apoio. 

12 Essa afi rmati va de Dona Zelinda refere-se à organização dos Blocos 
Tradicionais, pois não havia nenhum critério relacionado a sua estruturação, 
como por exemplo, quanti dade de brincantes, quanti dade de instrumentos, 
como deveriam se apresentar, repertório, quem estava apto a receber ajuda 
do poder público, documentação do grupo, quem respondia pelo grupo, 
etc. Normalmente, antes da década de 1970, os grupos culturais não ti nham 
preocupação com a sua formalização jurídica. 
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Ele disse:

- Eu quero organizar as brincadeiras do povo. 

Ele repetiu: 

- Vamos priorizar as brincadeiras do povo, que precisam se 
divertir e tal… 

- Eu disse ao Dr. Costa Rodrigues que essa organização era 
uma coisa muito difícil, mas iríamos tentar colocar número 
certo nos brincantes dos blocos. Bom, tentamos organizar 
até para defi nir como daríamos alguma ajuda, pois cada um 
queria um tanto de ajuda diferente. 

- O tempo passou e o Dr. Costa Rodrigues se candidatou a 
reeleição, mas ele perdeu a eleição. 

- Nessa época, também tinha a Difusora, que era rádio e te-
levisão e também organizava  palanque para as atrações cul-
turais, e os grupos passavam por lá. A Difusora já tinha TV 
no ar e era novidade, por isso todo mundo queria aparecer… 
Assim, o nosso Departamento fazia uma programação que 
contemplava os espaços da Prefeitura e da Difusora, aten-
dendo à solicitação de Dr. Raimundo Bacelar. 

- Nessa época, deixaram de desfi lar algumas brincadeiras, 
como a “Cruz Diabo” e a brincadeira do “Urso”. Acho que foi 
o Américo Azevedo Neto quem incentivou acabar com essas 
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brincadeiras, pois ele implicava com vários grupos, inclusive 
com as “Tribos de Índios”. 

- Também nessa época começa a aparecer a “Corte de 
Momo”, então tinha o Rei Momo. Aí fi cávamos a pensar quem 
vai ser o Rei Momo… aí, é que entra o técnico de rádio “Pa-
rafuso”, que nos sugeriu que o Rei Momo tinha que chegar  
numa condução especial: um caminhão, ou de trem, ou de 
avião…

Euclides: Isso na década de 1960, quando a TV Difusora já 
estava funcionando, não é?

Zelinda - Exatamente, para atender à TV Difusora. No pri-
meiro momento, a televisão era na Praça Pedro II, então os 
grupos culturais passavam lá também. Quando a televisão 
mudou-se para o bairro da Camboa, mudamos todo o roteiro 
para os grupos passarem lá. Todos os grupos, escolas de 
samba, blocos, tambor de crioula, todos passavam na Difuso-
ra, pois os recursos de externa eram muito limitados. Quem 
não passava na Difusora era porque o grupo não prestava. 
Nesse período, os grupos que recebiam ajuda, eram obriga-
dos a se padronizar para aparecerem arrumadinhos na tele-
visão, por isso nós dávamos muitas camisetas para eles se 
padronizarem.

Euclides: Então, antes da televisão os grupos se apresenta-
vam mais ou menos espontâneos?
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Zelinda - Sim, se apresentavam bem espontâneos, aliás, to-
talmente espontâneos. Então, a Prefeitura ampliou o apoio 
aos grupos que passavam na televisão. Antes, nosso apoio 
se limitava aos grupos que estavam na nossa lista. 

- Nós não dávamos para os blocos de clubes, como Cassino, 
Lítero, etc. Tinha também alguns blocos de famílias que não 
recebiam ajuda, como “Os Coringas”, do qual meu marido 
fazia parte. Inicialmente, esse bloco saía com uma banda de 
músicos, que era previamente contratada. Mas, todos saí-
am padronizados, fantasiados e organizados. No início, eles 
saiam de fofão, mas depois teve vários modelos de roupa, 
como a de “negra maluca”, fugindo do original… Cada com-
ponente do grupo fazia o seu fofão, uns eram de listra, outros 
de estrela, outros estampados, mas todos eram fofões. 

- Cada um caprichava no fofão. Aí começou a mudar também 
essa coisa, pois colocaram outros materiais nas fantasias, 
inclusive apareceu a fi gura do Rei Momo e os concursos es-
pecífi cos de grupos carnavalescos. Todo mundo era obrigado 
a ter roupa nova e os concursos mudaram também as datas 
do calendário festivo que estavam na cabeça do povo. 

- Alguns chegaram e me perguntaram (Dona Zelinda conver-
sando com ela mesma): 

- Quando é que o Rei Momo vai chegar, Zelinda? 
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Eu dizia: 

- Ah, eu vou falar com o Glacimar. O Glacimar era dono da 
agência de aviação. 

E ele dizia: 

- “Ele pode chegar de avião pra causar aquele mistério…” 

- Mas, no fi nal, o Rei Momo vinha de trem. Ele chegava na 
estação e nós levávamos um caminhão para colocar a Corte 
do Rei. Enfeitávamos todo o caminhão com pano, com papel 
crepom, porque antes os enfeites eram feitos de papelão e 
de papel crepom. Quando chovia acabava tudo e se fosse 
sair outra vez, toda decoração tinha que ser refeita.

Euclides: - Resumindo, nesse período, a temporada carna-
valesca começava no período de carnaval não era? Tudo era 
nos três, quatro dias, antes da quaresma?

Zelinda - Sim, tudo acontecia antes da quaresma, mas no 
sábado magro de carnaval já tinha algumas atividades, como 
os grupos de Tambor de Crioula que saíam no sábado magro; 
saíam também os blocos de sujo fazendo a sua mulambada. 
Eram muitos blocos de sujo que saíam no sábado magro.

- Os blocos de clubes também saíam no sábado magro com 
a roupa do ano anterior. O importante era que todos estives-
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sem padronizados. A roupa nova dos blocos dos clubes13 só 
era mostrada no período gordo do carnaval, antes da quares-
ma. Esse momento era aguardado com muita expectativa, 
como nos desfi les dos grupos nos dias ofi ciais de concurso. 

- Quando a coisa foi crescendo em função do turismo, a coi-
sa foi complicando, pois o dinheiro fi cou pouco e os grupos 
começaram a espernear. Na Prefeitura, a coisa fi cou difícil e 
o Américo Azevedo14 deu uma prensa, cortou muitos grupos, 

13 Os Blocos de Clubes reuniam quase sempre pessoas jovens e animadas para 
curti r a festa. Por conseguinte, era também instrumento de interação interpes-
soal entre os seus membros, sendo próprio para a práti ca de paqueras, iníco de 
namoros, consolidação de amizades, etc. Os blocos de clubes ti nham como ob-
jeti vo principal levar animação para os salões de seus clubes, convidar o público 
para dançar e fi car animado. Cada grupo escolhia previamente o modelo de sua 
fantasia, que era confeccionada a rigor por costureiras especialmente contrata-
das para executar essa tarefa. A fantasia era revelada na temporada gorda do 
carnaval. 

14 Américo Azevedo Neto, embora seja poeta, cronista, romancista e jornalista, 
gosta mesmo é de ser chamado Homem de Teatro. Não teatrólogo, por achar per-
nósti co; nem ator que já foi, nem diretor e coreógrafo, que ainda é, mas Homem 
de Teatro. Em sua opinião, isso diz tudo.No fi nal da década de 50, começo dos 
anos 60 – os chamados Anos Dourados – foi mandado para Recife, onde suas ir-
mãs já estudavam, para fazer engenharia: fez Teatro. Foi secretário municipal e es-
tadual de cultura; foi diretor de turismo em São Luís e diretor do órgão turísti co do 
nordeste; foi diretor de departamento de recursos humanos como bancário, mas, 
de tudo isso, o que mais lhe agradou e agrada é ser Homem de Teatro. A parti r da 
década de 1970, se envolveu mais profundamente com o segmento de escolas de 
samba (foi um dos principais dirigentes da Turma do Quinto) ao mesmo tempo 
em que exercia funções públicas na área cultural, por isso parte de suas decisões 
lhe rendeu acusações de ter prejudicado determinados segmentos culturais como 
as “Tribos de Índio”, que ele acusava de ser reprodução de tribos de índios norte-
-americanas, ou a brincadeira do “Urso”, do “Cruz Diabo”, entre outras.
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o que acabou resultando no fi m do baralho, brincadeira do 
Urso, etc. 

- O Urso era da Maioba, eu mandava buscar e todo ano ele 
dançava na porta lá de casa e as crianças vinham e adora-
vam. A gente dava bolo, dava lanche, bebida e eles fi cavam 
satisfeitos. 

- Bem, nessa época começaram a aparecer uns rapazes e 
umas moças jovens que começaram a se fardar também, 
reivindicando ajuda fi nanceira, afi nal, eles iriam sair padro-
nizados, fardados, fantasiados e eles queriam uma parte do 
bolo. Em minha opinião, eles tinham direito, afi nal, estavam 
organizados e todos iguais. Eles queriam dinheiro. 

- Quando surgiu a MARATUR, a coisa cresceu mais ainda. 
Tudo cresceu na cabeça de todo mundo, então apareceu 
muito olho grande… 

E eu disse:

- Olha, só tem um jeito: vamos separar os grupos e classifi -
car por nomes – Aparecida sabe disso, ela acompanhou tudo 
isso15. Os tradicionais, que queriam ser mais benefi ciados e 

15 Aparecida, citada por dona Zelinda, trata-se de Aparecida Loreto Costa Santos 
que trabalhou com ela quando exerceu a função de Diretora de Eventos e Pro-
moções da MARATUR. Quando dona Zelinda exerceu a função de Presidente da 
MARATUR, Aparecida também foi sua secretária, por isso ela fez a referência ao 
seu nome.
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tinham muita gente, eram os mais antigos; e os blocos orga-
nizados eram os mais recentes.

- Nessa época, eu era Presidente da MARATUR.

Euclides: Quem foi que provocou para haver uma classifi ca-
ção dos grupos, inclusive determinando que essa classifi ca-
ção dos grupos fosse por nomes específi cos?

Zelinda - Todo mundo: Nós da MARATUR, em conjunto com 
a Prefeitura de São Luís e os comerciantes, pois isso iria fa-
cilitar o entendimento de todos. 

- Por exemplo, nessa época, o Tambor de Crioula foi apadri-
nhado pelas Lojas Pernambucanas, que se comprometeu a 
fornecer o tecido das saias das coreiras. O gerente me tele-
fonou e disse que ía dar o tecido das saias.

Eu disse a ele:

- Mas, Tambor de Crioula não tem mulher.

Então, o gerente das Lojas Pernambucanas disse:

- Mas, esse ano vai ter mulher pra dançar, nós vamos dar o 
tecido das saias.

Euclides: Então foi na sua época que começaram a apare-
cer coreiras no Tambor de Crioula?
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Zelinda - Foi. 

Eu ainda disse para o gerente das Lojas Pernambucanas:

- Não faça uma coisa dessas, mas não teve jeito. 

- Os grupos de Tambor de Crioula, todos os anos, iam dançar 
lá na casa de papai, na Rua 14 de julho. Ah, era uma bele-
za, papai mandava preparar tudo, lanche, uma comidinha, 
uma bebida, e se chovia ele mandava colocar os brincantes 
no corredor para não deixar eles se molharem. Papai dava 
toda assistência. Os organizadores faziam questão de subir 
ao primeiro andar do casarão pra tomar a bênção para dona 
Maria, que era a minha avó.

- Quem dava muito valor para o Tambor de Crioula era o Pro-
fessor Domingos e o Professor Rubem Almeida16.

- Vale lembrar que os Professores Domingos e Rubem Almei-
da apreciavam muito as manifestações populares de nossa 
terra, tanto fazia ser a brincadeira do Urso, como a do Ba-
ralho ou a do Tambor de Crioula, esses professores davam 
muito valor a elas. 

16 A referência aos Professores Domingos e Rubem Almeida relaciona-se ao pro-
fessor Domingos Vieira Filho, primeiro Presidente da Fundação Cultural do Mara-
nhão e investi gador da área cultural reconhecido em todo Brasil; e ao Professor 
Rubem Almeida, Professor de Português e Filósofo também muito respeitado na 
cidade de São Luís.
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- No geral, as brincadeiras populares não eram muito bem 
vistas no centro da cidade. Eu não sei como o Tambor de 
Crioula escapou da perseguição que levou ao fi m as outras 
brincadeiras. O Tambor de Crioula escapou fedendo, pois era 
todo mundo contra o Tambor de Crioula. Foi uma verdadeira 
guerra pra tocar Tambor de Crioula no centro da cidade.

Euclides: O Tambor de Crioula, assim como o Bumba Meu 
Boi, era proibido de tocar no centro da cidade em determina-
da época, não era?

Zelinda - Era. Todos eram. Todos eram proibidos de tocar no 
centro da cidade. Eles só podiam ir até ali no Canto da Fabril, 
onde tinha a fábrica de tecido. Eles só podiam ir até onde 
atualmente é o Estádio de Futebol Nhozinho Santos. Ante-
riormente, lá tinha sido um Cemitério17. Eles só iam até ali. O 
Tambor de Crioula, como era transportado em uma carroça, 
ele saía de sua sede e ia direto onde dançar.  Eles fi cavam 
somente naquela periferia em que se permitia, ou em algu-

17 Outro cemitério de desdobramentos curiosos e o últi mo a ser fechado na ca-
pital foi o Cemitério dos Passos,  localizado no atual Canto da Fabril, mais preci-
samente sob o Estádio Municipal Nhozinho Santos. “Após sua desati vação, em 
1854, deu origem ao projeto esporti vo e ao bairro chamado hoje Vila Passos”. Vale 
ressaltar que o campo-santo ti nha esse nome por pertencer à “Irmandade Bom 
Jesus dos Passos” e que o Canto da Fabril surgiu devido à mania da população da 
época em localizar-se a parti r da Companhia Fabril Maranhense, fundada por Cris-
pim Alves dos Santos, quando a febre fabriqueira sonhava transformar São Luís na 
Manchester Brasileira (LIMA, 2007, p. 54 citado por Lima, 2011, in: htt ps://www.
academia.edu/4987612/A_Cidade_no_Tempo_Uma_Breve_Historia_dos_Logra-
douros_de_Sao_Luis – Acesso: 04.Jun.2016)
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mas poucas casas que lhes recebiam, como a família de pa-
pai, a família de Murilo Gandra, que era artísta e funcionário 
do teatro.

Euclides: É certo dizer que os instrumentos dos grupos de 
Tambor de Crioula e dos Blocos de Tambor Grande eram to-
cados somente por homens?

Zelinda - Certo.

Euclides: Qual era o papel das mulheres?

Zelinda - Só o de acompanhar e bater palmas. Elas costu-
ravam… Elas acompanhavam e dançavam atrás, sem usar 
saia larga, arredondada como é hoje em dia. Eram pessoas 
comuns sem serem notadas como integrantes do grupo. Só 
muito mais tarde que elas foram introduzidas como partici-
pantes nos grupos.

Euclides: É certo eu afi rmar que os Blocos de Tambor Gran-
de nasceram nas famílias mais abastadas?

Zelinda - Eles nasceram nas famílias que residiam no centro 
da cidade.

Euclides: É correto o raciocínio de que os Blocos dos Tam-
bores Grandes não nasceram e nem eram praticados na pe-
riferia, pois os moradores da periferia tocavam Tambor de 
Crioula? 
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Zelinda - Certo. Corretíssimo, isso é verdade, sem nenhuma 
dúvida.

Euclides: O fato dos Blocos de Tambor Grande tocarem só 
no centro não era uma espécie de segregação?

Zelinda - (pausa) Eles tocavam nos clubes e se visitavam. 
Quem recebia muitos Blocos de Tambor Grande era o senhor 
Veloso. Ele morava num sítio muito bonito e lá tinha um poço, 
que fi cou também conhecido por poção, igual ao poção de 
São Bento18. 

- Então, o pessoal, pra chatear seu Veloso, propagava que 
ele tinha um poção e as pessoas se ofereciam pra ir tomar 
banho no poção da casa dele… (risos). Eu mesma não sei 
como era esse poção, pois nunca fui lá. Veloso, quando que-
ria se defender, ameaçava não dar café ou lanche para quem 
fosse acompanhando os grupos. Assim, as pessoas se con-
tinham na chateação a ele. Ele gostava muito de receber os 
Blocos Tradicionais.

Euclides: Mas, os Blocos Tradicionais eram mais autônomos 
do que as brincadeiras da periferia, não eram? Afi nal, eles 

18 O Poção de São Bento é uma área de banho na saída da cidade, em direção 
ao Município de Bacurituba. Dizem os populares que quem toma banho naquela 
localidade fi cará afeminado, especialmente os homens. Por isso, o local carrega 
a máxima maldita de ser local para práti ca de relações sexuais, inclusive rela-
ções de pessoas do mesmo sexo. 
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nasceram nas famílias mais abastadas e não dependiam de 
recursos públicos. Certo?

Zelinda - Eles se autosustentavam. Quem já estava traba-
lhando, contribuía. Tinha uma caixinha, onde eles colocavam 
dinheiro para ajudar na produção do grupo. Hoje em dia, eles 
usam boletos, é diferente.

Euclides: Como era o modo operacional dos Blocos Tradi-
cionais, em seu início?

Zelinda - Na casa de uma pessoa. Normalmente a dona da 
casa servia alguma coisa pros integrantes, havia muita ca-
maradagem. Havia uma cumplicidade muito grande entre os 
participantes e todos colaboravam

Euclides: Quando eles se visitavam ou saíam para visitar 
alguém, como era feito isso?

Zelinda - Isso já é outra coisa.

Euclides: Não era o chamado “Assalto”?

Zelinda - “Assalto” era uma visita combinada previamente. 
Praticamente as pessoas escolhiam uma casa de família e 
comunicavam ao proprietário para que este se preparasse 
para receber o grupo. Aqueles mais solícitos, se abasteciam 
com lanche, bebidas, doces, etc... para receber bem. Havia 
toda uma confraternização entre pessoas amigas.
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Euclides: “Assalto” podia ser também uma visita surpresa?

Zelinda - Sim, podia. Mas dentro de um comportamento civi-
lizado, sem violência. Era um sentido fi gurado… Normalmen-
te os donos das casas eram avisados e eles se preparavam 
para receber o grupo. Era uma coisa muito tradicional. Era 
muito bom. 

- Lá em casa tinha dois assaltos todos os anos e se o car-
naval caísse em 5 de fevereiro, o assalto era certo. Meu pai 
preparava uma comida especial para os “assaltantes” e tudo 
acabava em festa. Meu pai comprava lança perfume19 e dis-

19 O lança-perfume é um produto desodorizante com aroma aproximado do 
perfume L’Air Du Temps, de Nina Ricci, em forma de um spray. O líquido, que 
é a base de cloreto de eti la e acondicionado sob pressão em ampolas de vidro, 
devido a combinação do gás e perfume, ao ser liberado, forma um fi no jato, com 
efeito congelante. O Lança perfume foi industrializado pela Rhódia, da Argenti na 
e, importado para o Brasil do início e até meados do século XX. A marca Rodou-
ro foi muito solicitada nos carnavais brasileiros, até que os foliões passaram a 
uti lizá-la como bebida espirituosa ou inalá-la profundamente, a parti r de então, 
foi proibido o uso em salões e mais adiante a sua importação. Como na Argen-
ti na, ninguém bebe “perfumes” e nem cheira gasolina (que também contém os 
compostos) os produtos conti nuam até hoje liberados e não são considerados 
de efeito tóxico e sim analgésico. O lança-perfume aparece no Carnaval de 1906, 
no Rio de Janeiro, sendo rapidamente incorporado aos festejos carnavalescos 
de todo o Brasil, principalmente nas batalhas de confete, corsos e, mais tarde, 
nos bailes carnavalescos. É a droga considerada símbolo do Carnaval. Durante 
muito tempo o lança-perfume foi uma diversão inocente, mas, pouco a pouco, 
passou a ser inalado durante os bailes como uma droga. Após alguns casos de 
morte de usuários, por embriaguez seguida de queda em janelas. Em 1961, por 
recomendação do jornalista Flávio Cavalcante seguido de um decreto do então 
Presidente, Jânio Quadros o lança perfume fabricado pela Rhodia na Argenti na 
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tribuía para os participantes. Era um lança perfume cheiroso, 
permitido. Não eram esses produtos tóxicos e sem qualida-
de, não. Ele comprava um lança perfume em recipiente de 
metal e distribuía até para as crianças. Lá em casa meu pai 
não aceitava lança perfume de vidro, que era vagabundo. Ele 
distribuía lança perfume para crianças e para os empregados 
da casa também.

Euclides: O lança perfume não era alucinógeno?

Zelinda - Não. Era uma espécie de água de cheiro. Era uma 
brincadeira sadia. Depois é que virou produto alucinógeno, 
pois era produto pirateado.

Euclides: Como as mulheres participavam dos Blocos Tradi-
cionais antigamente?

Zelinda - Costurando, dando palpite, acompanhando o gru-
po de maneira discreta. Os blocos começavam a ensaiar em 
janeiro. A data de 20 de janeiro, dia em que se comemora o 
dia de São Sebastião era uma data festiva, em que as casas 
de culto realizavam festejos e se constituia referência para se 
dar partida aos ensaios dos blocos. No dia de São Sebastião, 
o próprio poder público aproveitava para realizar campanhas 
de vacinação contra variola ou outra doença. As pessoas le-

acabou sendo proibido no Brasil. (htt p://www.dicionarioinformal.com.br/signifi -
cado/lanca-perfume/552/ - Acesso: 03.Jun.2016)
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vavam uma banda de limão no bolso para passar onde eram 
aplicadas as injeções, pois protegiam de infecção, segundo 
eles.

Euclides: Por que os Blocos Tradicionais surgiram entre as 
famílias mais abastadas?

Zelinda - (pausa) Uma das coisas era para não se misturar 
com os blocos de sujo. Tenho certeza de que uma das coisas 
era essa. Mas não tinha como misturar, pois os blocos de 
sujo saíam de dia, geralmente era depois do almoço, e os 
Blocos Tradicionais saíam já no início da noite.

Euclides: Mas, a que horas os Blocos Tradicionais saíam 
mesmo?

Zelinda - Mais tarde, seis horas, sete horas. Depois do tra-
balho.

Euclides: Pode se afi rmar que havia segregação na prática 
dos Blocos Tradicionais em relação a outras manifestações 
populares?.

Zelinda - Sim. Pode-se afi rmar.

Euclides: Quem organizava o Bloco “Os Cadetes” e como 
era a sua organização?

Zelinda - Não sei responder.

Euclides: Quem produzia e fi nanciava os Blocos Tradicio-
nais?
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Zelinda - Os próprios brincantes e as famílias que organi-
zavam. Depois o poder público, na gestão do Prefeito Cos-
ta Rodrigues começou-se a dar uma pequena ajuda, que foi 
melhorada na época do Prefeito Haroldo Tavares  e ampliada 
com a criação da MARATUR, mas surgiram muitos grupos, 
criando grandes difi culdades para atender toda a demanda. 
Os organizadores achavam que estavam fazendo um serviço 
para o bem do turismo da cidade e começaram a pressionar 
para receber ajuda cada vez maior, e muitas das vezes o go-
verno dava mesmo.

Euclides: A MARATUR surgiu no governo Sarney?

Zelinda - Não, foi depois.

Euclides: Foi no governo Nunes Freire?

- Nunes Freire não valorizava muito todas essas manifesta-
ções.

Euclides: Pedro Neiva?

Zelinda - Acho que foi. Acho que a MARATUR foi criada pela 
Secretaria de Indústria e Comércio na gestão de Dr. Roberto 
Macieira ou Almir Bastos, foi um dos dois. Não sei afi rmar 
com precisão, neste momento.

Euclides: Como era estruturado o corpo de baile dos Blocos 
Tradicionais antigamente?
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Zelinda - Não tinha.

Euclides: Era só tocador? Não havia balizas?

Zelinda - Quem tinha balizas eram os blocos de subúrbio. Es-
ses blocos da periferia é que tinham balizas. Os balizas dos 
Blocos Tradicionais só apareceram muito tempo depois, tam-
bém com os concursos. Com os concursos carnavalescos, 
muita inovação foi acrescentada nos Blocos Tradicionais: o 
próprio nome “Tradicional”, os balizas, o samba exclusivo, 
a normatização dos concursos por meio de editais. No meu 
tempo, o hino do grupo tinha mais valor quando a música era 
própria, do que um hino copiado de uma outra música que já 
existia.

Euclides: Quando começou a ter balizas nos Blocos Tradi-
cionais, quem dançava como baliza?

Zelinda - Isso foi sendo colocado aos poucos. Pelo menos no 
meu tempo, nos 10 anos em que eu estive à frente da MARA-
TUR, nunca botei peso na presença de balizas. Quem dança-
va era parente dos brincantes e organizadores, eu acho, mas 
não tinha peso no desempenho do bloco.

Euclides: A senhora se lembra de quando as mulheres co-
meçaram a fi car mais visível nos Blocos Tradicionais?

Zelinda - (pausa, sem resposta).
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Euclides: O Olegário disse que foi o bloco dele, “Os Velhi-
nhos Transviados”. A senhora se lembra?

Zelinda - “Os Velhinhos Transviados” inovaram muita coisa.

Euclides: Quando a senhora foi gestora da MARATUR, como 
era o seu relacionamento com os grupos culturais?

Zelinda - Muito bom. Eles já sabiam qual era a minha opi-
nião sobre as coisas que nos afetavam. Primeiro, eu já tinha 
um levantamento prévio das necessidades da área. Naquele 
tempo, tinha Bloco Tradicional que mandava imprimir o seu 
tecido na fábrica, com estampa exclusiva. Eles me pergun-
tavam o que eu achava e eu respondia que era válido. Mas, 
isso não pegou muito. Atualmente, eu estou sabendo que 
essa prática de fazer estampa própria está voltando.

Euclides: Havia pressão de políticos para a senhora atender 
demandas de grupos ou blocos?

Zelinda - Havia, mas eu não atendia.

Euclides: A senhora dava tratamento igualitário para todo 
mundo.

Zelinda - Sim. Eu dava tratamento igualitário pra todo mun-
do. Quando a gente abria as inscrições, a MARATUR fi cava 
cheia de gente de grupos. Eu sempre levava em conta a or-
dem de inscrição e não passava por cima de ninguém. Eu 
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não podia dar prefêrencia a Euclides em detrimento de Murilo 
Santos, se os dois fazem um cinema diferente. Eu atendia 
primeiro quem se inscreveu primeiro, era uma questão de 
bom senso. Passar por cima de alguém era impossível.

Euclides: Como foi introduzido o termo “Tradicional” nos Blo-
cos de Ritmo?

Zelinda - Começaram a aparecer vários grupos que queriam 
se fantasiar para participar dos festejos carnavalescos, por 
isso o nome tradicional foi acrescentado aos Blocos de Rit-
mo para diferenciar dos grupos que tocavam outros gêneros 
musicais. Também se discutia a necessidade de delimitar a 
quantidade de pessoas no bloco, considerando que havia 
blocos com pouco número de brincantes e outros com mui-
tos brincantes. Isso era muito discutido. Lembro-me que se 
estabeleceu uma exigência de que cada bloco deveria ter, no 
mínimo,50 brincantes para receber ajuda, ou então recebiam 
uma ajuda menor, simbólica. 

- Nessa época, lembro-me bem, de que apareceu um gru-
po de jovens, acho que do bairro Lira, chamado “Turma do 
Lamê”, que tocava como as baterias das escolas de samba. 
Eles trouxeram o desenho da roupa que tinha sido feito por 
um fi gurinista e queriam ajuda, mas eu não tinha previsto aju-
da pra eles. Eles chegaram atrasados. Naquela altura, tudo já 
estava rateado e não tinha mais dinheiro. Eu levei o problema 
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pro Secretário e a saída foi modifi car a tabela previamente 
feita para atender aquela demanda.  Um dos critérios utiliza-
dos na época era verifi car a quantidade de pessoas que iriam 
desfi lar no grupo para se estabelecer um valor, mas isso tam-
bém era questionado. 

- O jeito foi classifi car os grupos, conceituando cada um de 
maneira mais clara e os Blocos de Ritmo viraram Blocos Tra-
diconais, as Charangas viraram Blocos Organizados, Bloco 
de Sujo continuou Bloco de Sujo, Escola de Samba continuou 
Escola de Samba, Tribo de Índio, idem e assim por diante.

Euclides: Essa organização não foi provocada pelas Esco-
las de Samba?

Zelinda - Não. Os Blocos Tradicionais já vinham se organi-
zando e eles fi caram totalmente isolados. Os Blocos Tradi-
cionais criaram um espaço para eles, eles andavam sempre 
juntos, inclusive, quando iam aos clubes iam sempre juntos.

Euclides: E os Blocos Tradicionais, afi nal eram da elite ou 
não eram? Eles não eram formados por pessoas mais libe-
rais, por estudantes, por trabalhadores, ou não eram?

Zelinda - Não. Em minha opinião, os blocos da elite mesmo 
eram os blocos dos clubes, pois os próprios clubes banca-
vam seus blocos e ainda tinham patrocinadores de fora. Os 
Blocos Tradicionais eram blocos de famílias, mas neles havia 
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participantes comerciantes, comerciários, bancários, estu-
dantes e outras categorias, desde que amigos do idealizador 
do bloco.

Euclides: Não é verdade que os Blocos Tradicionais podiam 
circular na cidade sem restrição nenhuma, enquanto os Tam-
bores de Crioula e outras manifestações eram mal vistas, in-
clusive os Blocos de Sujo?

Zelinda - Sim, é verdade. Essa liberdade dada aos grupos 
que surgiam e a grande proliferação dos Blocos de Sujo pro-
vocou uma mudança de comportamento das famílias de clas-
se média alta e classe média baixa, pois muitas famílias en-
feitavam suas portas, colocavam cadeiras nas calçadas, se 
reuniam para ver a movimentação do período carnavalesco 
e, com as brincadeiras consideradas de mau gosto, como o 
melaço e a depravação, promovidas pelos Blocos de Sujo, 
muitas famílias se recolheram no interior de suas casas, não 
curtindo o carnaval como era feito antigamente. Essa prática 
de colocar cadeiras nas portas era normal em São Luís, até 
nas datas religiosas, nas novenas. 

- Um exemplo dessa prática podia ser vista na Festa de Nos-
sa Senhora dos Remédios, na Praça Gonçalves Dias: As fa-
mílias colocavam as cadeiras nas portas das casas e amar-
ravam uma na outra e fi cava tudo organizado. 

(Dona Zelinda se lembra de algo e pergunta a si mesma): - 
Eu vim ver isso sabe aonde?
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 – Eu vim ver isso em Aruba. Isso mesmo, há aproximada-
mente 18 ou 20 anos atrás, eu fui a Aruba com meu fi lho 
passar o carnaval lá e ver como o reggae era desenvolvido 
naquela ilha. Eu queria conhecer o carnaval, ver como eles 
faziam, enfi m eu tinha uma expectativa de encontrar algo que 
nunca tinha visto, algo novo. Lá eles colocavam as cadei-
ras nas portas e amarravam exatamente igual como era feito 
aqui. Fiquei muito impressionada com o que vi. 

- Já aqui em São Luís, pra acabar com essa maneira espon-
tânea de brincar o carnaval, teve outro fator que ajudou a es-
pantar as famílias de suas portas – foi o “caminhão do diabo”.  

- Quem inventou este “caminhão do diabo” foi o irmão do 
Gerd, chamado Ernesto, e logo foi copiado por outras pesso-
as. Eles pegavam um caminhão ou camioneta e colocavam 
um tonel ou tanque de água e saíam molhando as pessoas 
que não tinham nada a ver com aquela prática. Às vezes, as 
pessoas estavam arrumadas, indo pra algum compromisso 
aí passava esse caminhão com água limpa ou suja e eles 
banhavam as pessoas com uma espécie de jato que saía de 
canos improvisados de armas caseiras. 

- Nessa época, quem tomou um banho do “caminhão do dia-
bo”, criado pelo Ernesto, foi o Sr. Moisés Tajra. Moisés era 
dono dos Cinemas Éden e Roxy. Ele tomou um banho de 
água suja que fez sua fi lha Lurdinha fi car muito zangada com 
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Ernesto. Foi horrível e assim era com muita gente, pois a 
brincadeira se multiplicou rapidamente e atingia pessoas que 
não queriam se molhar. Isso dava muita briga e confusão que 
só ia acabar na polícia. Era uma espécie de mela-mela da 
society, que acontecia na segunda-feira de carnaval. 

- Esse mela-mela da society era coisa dos ricos, pois os po-
bres não tinham carro pra fazer essa bagunça. A bagunça do 
mela-mela dos pobres era feita nos Blocos de Sujo, andando, 
circulando pela periferia, onde os participantes se sujavam 
com maizena, pó de arroz, farinha, etc.

Euclides: Por que São Luís tem uma grande diversidade de 
manifestações culturais populares?

Zelinda - Porque eles trazem na cabeça e no sangue, o rit-
mo, a maneira de dançar, de onde ela veio, seja da África ou 
de Portugal.  As pastorinhas daqui são tipicamente portugue-
sas. Eu passei uns 20 dias em duas ilhas dos Açores e pude 
constatar que nossas pastorinhas e o nosso Divino é muito 
semelhante ao deles, portanto, é tipicamente português.

Euclides: Com relação aos Blocos Tradicionais, existe a via-
bilidade de que se mantenham de maneira independente ou 
são dependentes da ajuda ofi cial do poder público?

Zelinda - Olha, essa ajuda que o poder público concede não 
cobre os gastos da maioria dos grupos. Eu, quando estava 
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como gestora da MARATUR, fi zemos várias vezes os cálcu-
los e constatei que a ajuda não cobre todas as despesas.

Euclides: Como a senhora, Zelinda Lima, classifi ca os Blo-
cos Tradicionais, comparando-os com as outras manifesta-
ções culturais existentes em terras maranhenses?

Zelinda - Eu acho que cada manifestação cultural é uma ver-
tente específi ca. Elas são importantes por si mesmas. Mes-
mo o Bumba Meu Boi não se compara com as outras mani-
festações, pois são coisas totalmente diferentes. O seu modo 
operacional é totalmente diferente, a maneira de cantar, a 
maneira de tocar, a maneira de dançar, por isso cada uma é 
importante isoladamente.

- Os blocos tradicionais podem ser, sim, considerados repre-
sentantes genuínos da nossa cultura. 

- Por que não? 

- Essa manifestação só existe aqui em São Luís. Ela tem um 
som único, tem uma batucada diferenciada de tudo que se 
conhece, por isso é marca do saber maranhense. A maneira 
de tocar dos tambores grandes dos Blocos Tradicionais não 
é igual à maneira de tocar dos tambores da manifestação 
Tambor de Crioula - é totalmente diferente. Apesar de essas 
duas manifestações terem tambores grandes, elas são com-
pletamente diferentes.
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Euclides: Então, os tambores grandes dos blocos tradicio-
nais foram inspirados nos tambores da manifestação Tambor 
de Crioula?

Zelinda - Sim, foram. Os tambores do Tambor de Crioula têm 
um som primitivo, inspirado nos tambores africanos, enquan-
to os tambores dos Blocos Tradicionais foram invenção dos 
foliões da classe mais abastada para fazer frente aos tam-
bores dos pobres, ou seja, se na periferia tinha Tambor de 
Crioula, na área central da cidade, onde estava o povo mais 
rico, tinha os tambores grandes dos Blocos de Ritmo, que 
mais tarde viraram Blocos Tradicionais. A batucada das duas 
manifestações é completamente diferente, incluindo sua so-
noridade e desempenho coreográfi co.

Euclides: Podemos afi rmar que na manifestação Tambor de 
Crioula temos uma batucada movida a toadas tiradas de ma-
neira espontânea, enquanto que no Bloco Tradicional temos 
uma batucada movida a um samba cadenciado, ritmado a 
um som percussivo, que pode ser adaptado a outros gêneros 
musicais, respeitando sua sonoridade original?

Zelinda - Correto. É isso mesmo.

Euclides: A senhora acha importante o concurso para fazer 
as manifestações crescerem?
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Zelinda - Eu acho que não. Em minha opinião, os concursos 
deturpam o modo operacional das brincadeiras. Todo con-
curso deturpa e modifi ca a maneira das pessoas fazerem a 
coisa naturalmente. Hoje tem criações mirabolantes.. 

- Então, a manifestação cultural pode ser feita sem concur-
so, sem aquela obsessão de querer ganhar. Que as pessoas 
façam suas fantasias, seus carros alegóricos com as condi-
ções que cada um tem, sem pressão. Seria bom, as coisas 
serem feitas como as pessoas acham que devam ser feitas, 
sem fi gurinista desenhando ou dizendo como tem que ser 
sua fantasia. Isso castra muito a criatividade das pessoas 
simples. A ingenuidade também vai embora.

Euclides: É por isso que os Blocos Tradicionais de hoje são 
riquíssimos, não é?

Zelinda – Exatamente. 

- E o que aconteceu? 

- Com isso, hoje nós não temos mais bloco tradicional de fo-
fão. Hoje, eles já fazem fantasias mirabolantes. 

- Às vezes, eu pergunto como é que vocês aguentam.

Euclides: A senhora acha que muitos gestores de grupos 
culturais criaram seus grupos só para tirar proveito daquela 
pequena ajuda que o poder público concede?
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Zelinda - Acho. Tem muitos donos de brincadeiras que só 
pensam no dinheiro e não investem o que recebem nas suas 
brincadeiras. É uma pena. 

- Eu percebo que as manifestações culturais do carnaval dão 
muito menos trabalho que as manifestações do ciclo junino 
(…). Sei que o folclore é dinâmico e a toda hora ele está a ser 
modifi cado com materiais novos e mais efi cientes.

Euclides: Só para fi nalizar, como a senhora vê, hoje, o movi-
mento cultural em São Luís?

Zelinda - É o tal negócio, quando a coisa cresce tem parte 
boa e tem parte ruim. Tem o certo e tem o errado. É muito 
difícil a gente dizer como está o movimento cultural em São 
Luís. Eu ouço críticas de pessoas dizendo que a “Atenas Bra-
sileira” já era, pois nós agora somos “Apenas Brasileiras”. 
Isso é uma ignorância, dita por pessoa despreparada. Quan-
do ouço isso, eu digo – gente, vocês têm que se basear pelo 
todo. Esse meu palpite já chegou à Academia Maranhense 
de Letras (risos), por isso, às vezes, eu evito emitir opinião.

*Esta entrevista foi transcrita, pelo entrevistador, nos três 
dias seguintes aos quais ela foi concedida por Zelinda Lima.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE MEMORIZAR

O depoimento da senhora Zelinda Machado de Cas-
tro e Lima constitui-se um testemunho de quem vivenciou 
profundamente a prática cultural da cidade de São Luís, em 
especial por ter sido ela um personagem que se identifi cou 
desde cedo com a causa cultural da região, motivada sobre-
tudo pelo envolvimento de sua família com o campo da cul-
tura popular. 

Por ser uma mulher que está a caminhar para com-
pletar seus 90 anos de idade, a senhora Zelinda se mostrou 
ainda bastante vigorosa quando recorria para trazer à tona 
suas lembranças de quando era jovem. Assim, ela violou por 
diversas vezes sua memória e nos traz ao presente revela-
ções surpreendentes de uma prática sócio cultural que deu 
à capital maranhense reconhecimento regional e nacional 
como uma das cidades mais pulsantes de sua época. Desse 
modo, nos apoiamos na história para compreender os fatos 
citados pela entrevistada, por isso:

A crescente chamada de atenção para o papel do su-
jeito na percepção do real levou, por um lado, a que 
se passasse a entender a história como uma constru-
ção de modelos explicativos, nos quais o historiador 
tem necessariamente um papel ativo e, por outro, a 
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considerar a memória não como um mero repositó-
rio de experiências, mas como constante recriação de 
signifi cados a partir daquilo que se viveu no passado 
e daquilo que desse passado interessa ao presente. 
(Cruzeiro, 2009, p. 115).

Essa visão da investigadora da Universidade de 
Coimbra, Portugal, Maria Manuel Cruzeiro nos possibilita 
entender que são os fatos que fundamentam a história oral 
transmitida  a  mim  por  Zelinda Lima,  considerando princi-
palmente que essa narrativa é uma conquista da legitimidade 
epistemológica da História Oral que está associada a uma 
concepção de história baseada no fato e, de um modo geral, 
à crise do modelo clássico de ciência e das noções inerentes 
de objetividade, neutralidade, evidência e distanciamento. 

Muitos fatos memorizados pela entrevistada podem 
ser considerados como  mito, os quais estão também na me-
mória de uma cidade que se fez singular. Na perspectiva de 
tradição, consideramos a cultura popular herança da cidade 
e do estado, construída ao longo do tempo, por isso nosso 
conceito sobre tradição passa pelo crivo da temporalidade, 
assim, confessamos que nesta refl exão pessoal estava ex-
presso o nosso receio de perda com o universo simbólico 
que envolvia luta política e cultural  na  memória  coletiva  do  
povo  da  região.  Portanto, tivemos ligeiramente a percepção 
de que a tradição – aqui remetida para o passado e para a 
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verdade – gerou em mim posições aparentemente antagôni-
cas e contraditórias.

Percebemos que tanto um quanto o outro represen-
tam mundos, modos de vida mostrados em qualquer período 
da história, de acordo com as ideologias, estética, valores, 
modos de racionalizar, legitimar e dar sentido às experiências 
e aos discursos, integrando os acontecimentos num  todo co-
erente. Por isso,  observamos  que  referir-se ao passado e 
à verdade, é tão importante quanto analisar a tradição e a 
modernidade, que são termos que coabitam dialeticamente, 
em qualquer fenômeno sociopolítico e cultural.

Segundo Lyotard20 (citado por Bhabha, 1998, p. 93), 
“tradição é aquilo que diz respeito ao tempo, não ao con-
teúdo” e esta ligação a um tempo cronológico da militância 
e atuação profi ssional de Zelinda Lima é também o ato de 
recordar, memorizar e esquecer. O que não é esquecido de-
corre da ação do controle dos conteúdos, de forma que uns 
se convertem em memória e outros não. Assim, ela faz sua 
pré-seleção memorial e nos revela o que quer que tomemos 
conhecimento – esse é um exercício constante no depoimen-
to da protagonista.

20 Filósofo francês atuante no século XX, Jean-François Lyotard foi nota-
damente importante pela sua análise da pós-modernidade e seu impacto 
sobre a humanidade.
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A memória tem um papel fundamental nesse pro-
cesso, pois é ela que permite a transmissão e a difusão dos 
conhecimentos, assim como, o correlacionamento dos acon-
tecimentos possibilitando a percepção de um todo lógico 
(universo simbólico). A memória é que nos permite voltar no 
tempo em busca de acontecimentos importantes. Como sus-
tenta Walter Benjamim “[...] a reminiscência funda a cadeia 
da tradição, que transmite os acontecimentos de geração em 
geração” (Benjamin, 1986, p. 211) e, assim, continuamos a 
preservar a memória de Zelinda.

Nesse contexto, defendemos o conceito de que a 
tradição funciona como uma fonte de memórias, um arquivo 
mítico e de referências sociopolíticas, em que cada um se 
reconhece como parte desse universo simbólico incrustado 
na comunidade, onde podemos revisitar nosso mundo car-
regado de signifi cado e lembranças de um personagem que 
marcou muito sua geração, sua época e suas práticas labora-
tivas sempre voltadas para o bem comum. Por isso compar-
tilhamos o conceito de que a ação desenvolvida por Zelinda 
Lima está indissociavelmente ligada ao contexto histórico e 
social vivenciado pela população maranhense no período em 
que ela esteve como ator atuante no meio sociocultural.

Diante disso, esta minha análise encontra elementos 
de afi rmação para confi rmar tal assertiva, uma vez que con-
cebemos essa elaboração como algo pautado no sensível, o 
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que não deixa de se fazer presente no estudo da memória. 
O fato de conceber a memória como algo caracterizado pela 
sensibilidade nos serviu de substrato para perceber que essa 
elaboração transformou a ação militante cultural, como tam-
bém está atravessada pela sensibilidade e pela coerência de 
suas ações. 

E nessa condição de começar a perceber a ação po-
lítica de Zelinda Lima como elemento de dizibilidade21. Enten-
demos que este trabalho tem como substrato a relação entre 
História e Memória, uma vez que a feitura do mesmo é de um 
investigador ou contador de história, pois é assim que nos 
sentimos ao abrir o baú deste passado não tão longínquo, 
mas que nos tornou testemunha de um momento singular de 
nossa terra, em que, inspirado no conceito de Durval Muniz 
de Albuquerque Júnior (2007), pudemos  “violar  a  memória”  
dessa  mulher  única,  pois  assim podemos  compreender  
alguns  simbolismos  e  signifi cados  de ação entre nós esta-
belecidos, assim como podemos compreender que:

[...] é por intermédio dos padrões culturais, amontoa-
dos e ordenados de símbolos e signifi cativos, que o 
homem encontra sentido nos acontecimentos através 
dos quais ele vive. O estudo da cultura, a totalidade 

21 Dizibilidade é uma palavra derivada de dizível. Dizível: adj. Que se 
consegue dizer; que precisa ou pode ser dito. Que pode ser expresso 
através das palavras. s.m. Aquilo que precisa ou pode ser dito: nem tudo 
está no âmbito do dizível. Disponível em http://www.dicio.com.br/dizibili-
dade- Acesso em 2.06.2015.
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acumulada de tais padrões, é, portanto, o estudo da 
maquinaria que os indivíduos ou grupos de indivíduos 
empregam para orientar a si mesmo em um mundo 
que de outra forma seria obscuro [...] (Geertz, 1989, 
p. 228)

Dessa maneira, não basta o investigador ou o con-
tador de histórias saber operar metodologicamente para me-
lhor compreender seu objeto de estudo, e, sim, ser capaz 
de substituir uma “complexidade menos inteligível para outra 
mais inteligível” pois: 

[...]  o  mundo  cotidiano  no  qual  se  movem  os  
membros de qualquer comunidade, seu campo de 
ação social considerado garantido, é habitado não por 
homens quaisquer, sem rosto, sem qualidades, mas 
por homens personalizados e adequadamente rotula-
dos. Os sistemas de símbolos que  defi nem  essas  
classes  não  são  dados  pela  natureza das coisas – 
eles são construídos historicamente, mantidos social-
mente e aplicados individualmente [...] (Geertz, 1989, 
p. 45).

Ao priorizar este depoimento como fonte verídica, 
nos fundamentaremos em um instrumento de recolha real, 
que construímos com a entrevistada, a partir do seu depoi-
mento fornecido e gravado em smartphone, pois, poucos 
tiveram essa oportunidade que nos foi proporcionada. Por 
isso, como contador de histórias, levando em consideração 
nossa visão de testemunha daquele momento e do mundo 
cotidiano, temos, ainda, a preocupação de perceber que mui-
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tas vezes a imprensa elabora um discurso de acordo com os 
seus interesses. 

Desse modo, concordamos que devemos fi car aten-
tos aos pormenores e às entrelinhas enunciadas pelos veícu-
los de comunicação, considerando que a imprensa,

[...] como uma agente da história e captar o movimento 
vivo das ideias e personagens que circulam em suas 
páginas. A categoria abstrata imprensa, se desmistifi -
ca quando se faz emergir a fi gura de seus produtores 
como sujeitos dotados de consciência determinada na 
prática social  [...] (Capelato, 1920 a 1945, v. 12, n 
23/24, p. 55-75)

Temos consciência de que ao trabalhar com fontes 
hemerográfi cas e das mídias é preciso perceber que estas 
fontes são meios de comunicação importantes para o inves-
tigador, mas é preciso reconhecer que, muitas vezes, o dis-
curso jornalístico está carregado de interesses ideológicos, 
considerando principalmente que a imprensa do Maranhão 
não está blindada a essa regra, pois é comum perceber que 
a imprensa ludovicense tem fortes vínculos corporativos com 
grupos econômicos e políticos. 

Cabe ao comunicador, contador de história, histo-
riador ou investigador ter sensibilidade para perceber o real 
signifi cado dos enunciados em análise. A história oral pre-
sencial/testemunhal se faz presente nesta obra. Quando há 
ausência desse caráter presencial/testemunhal, o depoimen-
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to oral é fundamental também para a compreensão de fenô-
menos sociopolíticos e culturais, pois, segundo Meihy (2007), 
“ela é vital também para produzir  outras versões promovidas 
à luz de documentos cartoriais consagrados e ofi ciais”.  

Para  muitos  historiadores, quando recorremos à 
história oral, estamos recorrendo também ao passado, por-
tanto a história oral é a presença do passado. Assim, quando 
indagamos à senhora Zelinda Lima sobre acontecimentos  e  
fatos  que  foram  objetos  da  sua  história  de vida,  estáva-
mos  tentando  compreender  os  confl itos  e  as contradições 
que estavam por trás de suas lembranças, por isso  ela  re-
correu  diversas  vezes  à  sua  memória,  que  nem sempre 
lhe respondia com a clareza que ela gostaria de afi rmar, por 
isso esse depoimento testemunhal é uma história oral, que 
se tornou um meio de busca e esclarecimentos confl ituantes, 
polêmicos e cheios de contradições, mas, sobretudo, verda-
deiro.

Como memória e história, nesse caso, podem ser 
consideradas passadas, compartilhamos o pensamento de 
que: 

[...]  a  questão  ritual  das  diferenças  entre  história  
e  memória parece agora um tanto ultrapassada. Pri-
meiro porque é hoje pacífi co (ou assim esperamos) 
que opor de um lado a reconstrução historiográfi ca 
do passado, com seus métodos, sua distância, sua 
pretensa cientifi cidade, e de outro  as reconstruções  
múltiplas  feitas  pelos  indivíduos ou grupos fazem tão 
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pouco sentido quanto opor o mito à realidade. A tarefa 
do historiador é, pois dupla. Por um lado,  e  essa  é  
uma  exigência  fundamental,  cumpre-lhes satisfazer  
a  necessidade  de  estabelecer  ou  restabelecer ver-
dades históricas, com base em fontes de informações 
tão diversas quanto possível, a fi m de descrever um 
fato ou  uma  estrutura  perene  de  uma  prática  so-
cial,  de  um partido, de uma nação, ou mesmo, hoje 
em dia, de uma entidade continental [...] (Amado, Mo-
raes, 2006, p. 24)

A partir do esclarecido, a tarefa do investigador, as-
sim como a do historiador, é de tornar inteligíveis as histórias 
e as memórias daqueles que viveram, nesse caso, aqueles 
que viveram naquele período e dele foram partícipes. Cor-
roboramos a ideia de que nada é mais importante do que o 
ato de contar histórias da vida, pois delas sairão as grandes 
lições para se enfrentar a própria vida. O conto, a narrativa e 
a representação do passado só podem ser feitos a partir do 
lembrar, ato mnemônico22 que pode ser elaborado dentro da 
possibilidade do sensível. Assim, o visto, o sensível e apre-
ciado são condições indispensáveis para a prospecção da 
memória. 

22 Mnemônico - adj. Que se refere à memória; mnemônico. Que está 
em concordância ou de acordo com os princípios da mnemônica: tra-
balho mnemônico. Que pode ser utilizado para aumentar ou ampliar a 
memória; que facilita a memorização; diz-se dos mecanismos utilizados 
para desenvolver a  memória  (exercícios).  Fácil  de  ser  memorizado:  
sequência  mnemônica.(Etm.  do  grego:  mnemonikós).  Disponível  em 
http://www.dicio.com.br/mnemonico- Acesso em 2.06.2015.
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Desse modo, a condição do lembrar é assunto cor-
rente dentro das ciências humanas, o que vem suscitando 
nos estudos culturais uma série de debates sobre os espa-
ços de memória, o lugar de memória, memória coletiva, in-
dividual, memória ressentida e até mesmo contra memória. 
Cremos que o passo mais importante nessa prática de colher 
o depoimento por meio de uma gravação, foi o ato de deixar 
o entrevistado falar livremente sua história, apesar de even-
tualmente esquecer nomes e datas. Poderíamos saber que 
nos esquecemos de algo se esse algo está esquecido? Será 
que podemos reconhecer o que se coloca fora da experiência 
sensível? 

Memória e sensibilidade são condições inseparáveis 
do viver. Não conseguimos estabelecer uma noção de me-
mória fora do sensível, fora do mundo exterior. A sensibili-
dade do homem e os refl exos desta no mundo terreno são 
condições essenciais para não nos tornarmos vítimas de 
uma amnésia coletiva, uma vez que nos tempos da condição 
pós-moderna, o passado parece esgotar-se no seu próprio 
passar. Percebemos que tudo é efêmero, por isso mesmo 
tudo está destinado ao esquecimento, mesmo que esqueça-
mos que estamos esquecendo. 

A arrogância do tempo presente encontra na memó-
ria uma reação contra o fugaz, contra o tornar-se nada, pois, 
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se tudo passa permanentemente, tornamo-nos um nada. É 
indelével a lição de que nada fi ca e nada somos. A memó-
ria seria, dessa maneira, o resguardo de um tempo que vive 
em constante transformação, diluindo-se e evaporando-se, 
como se fosse possível reação contra a perda irreversível da 
nossa identidade. Assim, o ato de lembrar e a sedução das 
lembranças tornam-se a resistência ao expurgo da nossa vi-
vência que é constantemente jogada fora no esquecimento. 

Diante desta conjuntura, a memória tornou-se uma 
arma efi caz na luta contra a imposição do imediatismo, con-
tra o vazio temporal imposto pelo apagamento do vivido, é a 
forma efi caz de manter vivas as lembranças, acendendo as 
luzes do passado, mesmo que este acender seja feito com 
um mero ato de apertar um botão no presente. Assim, as lem-
branças em relação à luta e aos projetos culturais e profi ssio-
nais  de Zelinda  não  podem  ser  trocadas como trocamos 
de roupa ou suporte tecnológico neste mundo pós moderno, 
e logo descartadas – se isso acontecer, o leitor ou militante 
cultural entrará em outro grupo, podendo estar aí o grupo do 
esquecimento. 

As lembranças devem ser evocação de vida, ou mes-
mo convocação da vida, pois o ato de contar é experimentar 
lembranças e celebrar, até mesmo na dor, nas adversidades, 
nos momentos tensos, tudo, enfi m tudo aquilo que foi lembra-
do. Comemorem-se, portanto, as lembranças do convívio do 
passado enquanto se refl ete o momento do presente – que 
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um dia também será a lembrança do passado, mesmo que 
seja relatada em forma de fragmentos.

Só para ilustrar essas assertivas, transcrevemos 
esse fragmento do depoimento da senhora Castro e Lima: 

- Os grupos de Tambor de Crioula todos os anos iam 
dançar lá na casa de papai, na Rua 14 de julho. Ah, 
era uma beleza, papai mandava preparar tudo, lan-
che, uma comidinha, uma bebida, e se chovia ele 
mandava colocar os brincantes no corredor para não 
deixar eles se molharem. Papai dava toda assistência. 
Os organizadores faziam questão de subir no primeiro 
andar do casarão pra tomar a benção pra dona Maria, 
que era a minha avó. (…) No geral, as brincadeiras 
populares não eram muito bem vistas no centro da 
cidade. Eu não sei como o Tambor de Crioula esca-
pou da perseguição que levou ao fi m as outras brin-
cadeiras. O Tambor de Crioula escapou fedendo, pois 
era todo mundo contra o Tambor de Crioula. Foi uma 
verdadeira guerra pra tocar Tambor de Crioula no cen-
tro da cidade. (Lima, depoimento concedido a Moreira 
Neto, 31.Mai.2016).

Esse ato de pensar legitima o nosso existir. O ato de 
lembrar é uma das maneiras de sermos: lembramos e logo 
existimos, sentimos o palpável. Por isso que, mesmo sendo 
o retorno, dentro de uma concepção nietzschiana, o pior dos 
fardos a ser carregado, o homem pode ser feliz sem a lem-
brança. A lembrança é condição inefável do existir, pode ser 
um produto da elaboração da tristeza, mas, assim como a 
vida pode ser impossível sem o esquecimento, o é também 
sem o ato de lembrar. 



89Ajuntamento de Memórias

Segundo Silva (2009), a melhor maneira de chegar 
ao passado é por meio da memória, considerando que mes-
mo que esse ato de lembrar possa ser comparado à dor da-
quele que vela um corpo que não mais existe; o que não 
pode ser compartilhado pelo olhar de Ricoeur (2007), uma 
vez que, para este, não há outro acesso melhor ao passado 
do que por meio da memória. Concebemos que a criação dos 
lugares de memórias é elaborada a partir do momento em 
que as lembranças coletivas já não são partilhadas, quando 
os rituais sociais e os ritmos foram violados.  

Ressaltamos-se que, conforme somos manipulado-
res de memória, “sejam escritas ou orais, as memórias indi-
viduais ou coletivas têm-se transformado numa das fontes 
cada vez de maior importância para o trabalho de gestação 
da História”. Cruzeiros (2009, p. 120) afi rma que “a memória 
oral, porque  pessoal  e  direta,  tem o inegável fascínio de ser 
mais próxima e mais viva, se comparada com qualquer das 
outras modalidades da memória”. Neste caso, o depoimento 
de Castro e Lima foi refl exo de suas vivências e convicções 
elaboradas ao longo de toda sua vida.

Diante de tudo isso, possuimos, assim, a operaciona-
lização da memória do passado, cuja falha pode ser o esque-
cimento de dados, o substrato utilizado para a feitura deste 
trabalho. Como a memória é um ser múltiplo, corroboramos 
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essa assertiva quando levamos em consideração os dife-
rentes níveis que compõem a “memória individual”. Desse 
modo, o maior problema para nossa investigação foi levar 
em consideração a empiria da memória involuntária. Em ou-
tras palavras, a princípio tivemos a preocupação de tentar 
diagnosticar a ação da memória involuntária, pois o processo 
de ativação da memória involuntária é dado no campo da 
sensibilidade. 

E, sabendo que esses signos sensíveis ultrapassam 
os limites da temporalidade, salientamos as ideias de que “a 
memória involuntária, que  chamaremos  de  reminiscência,  
é  um  nível em que a ‘memória individual’ é violentada por 
choques provenientes de signos sensíveis”. Baseados nes-
tes fatos mencionados anteriormente, é que concordamos 
com Paul Ricoeur quando afi rma que “o historiador não é o 
que faz falar os homens, mas o que os deixa falar”, portanto, 
foi violando a memória de Zelima Lima, sem agressividade, 
sem tortura ou imposições, na cidade de São Luís, que bus-
camos compreender e dar vozes às suas práticas. 

A materialização das lembranças dessa ativista cul-
tural é efetivada no seu depoimento carregado de signifi ca-
dos e representações, que são símbolos de sua vida e de 
sua eterna luta por dias melhores. Esse simbolismo é visto 
por Hannah Arendt, como diferenciações entre os fatos e a 
realidade, porque
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“a realidade é diferente da totalidade dos factos e dos 
acontecimentos e é mais do que esta, que, de qual-
quer modo não pode ser determinada. Aquele que diz 
o que é, conta sempre uma história e nessa história 
os factos particulares perdem a sua contingência  e  
adquirem  um  signifi cado  humanamente compreen-
sível” (Arendt,1995, p. 58).

A materialização da memória de Zelinda Lima é efeti-
vada  a  partir  do  seu  depoimento  gravado  em smartphone 
e depois transcrito para o papel, pelo qual pudemos propor-
cionar esta obra inspirada na sua trajetória de vida – desta 
forma fi zemos uma prática de reinventar o passado que se 
distingue das demais ciências por ser uma arte da dizibilida-
de ao fato histórico, seja por meio de documento ou depoi-
mento oral gravado.

Materializando esse saber, o investigador opera com 
uma dizibilidade poética, por isso esse texto será marcado por 
uma série de elaborações pessoais de nossa parte, que se 
apoiaram em passagens fragmentadas também do passado 
por meio de sua memória, que foi violada por uma lembrança 
que só lhe deu satisfação em ser personagem-testemunha 
do ocorrido como elemento de suporte desse fato ocorrido.

Temos consciência de que este texto não é uma obra 
poética, mas é o testemunho vivo da memória de uma cidadã 
maranhense, que é exemplo para todos, em especial para 
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aqueles que não a conheceram como nós a conhecemos e 
nos sentimos gratifi cados por termos sido escolhidos para 
dar esse testemunho. Sendo assim, sabemos que estamos 
a contar uma história verídica, especialmente porque a arte 
de contar histórias talvez seja uma das mais difíceis de ser 
exercitada.

Só para fi nalizar essa etapa, nos lembramos, neste 
contexto, dos ensinamentos de Luís Beltrão (1976), na sua 
obra Jornalismo Interpretativo, que  afi rmava  que  cabe  ao  
jornalismo  informar e  interpretar  os  fatos,  mesmo  que  
esses  fatos  já  tenham ocorrido em épocas passadas, por 
isso cabe ao comunicador reinterpretar os acontecimentos 
com uma linguagem contemporânea para aqueles que estão 
vivendo esse momento presente, levando-os a compreender 
o verdadeiro signifi cado desses fatos, com uma análise em 
profundidade, incluindo seus antecedentes, a projeção de fu-
turo, o prognóstico, a íntegra da informação e a análise.

Dito isso, queremos corroborar que a afi rmativa de 
Certeau (2002) de que “ao fabricarmos uma narrativa históri-
ca mediamos elementos tão distintos como um  lugar tempo-
ral,espacial, social, cultural, institucional: uma disciplina feita 
de regras, conceitos, métodos e uma escritura, feita de esti-
los, gêneros, tropos e convenções”, por isso a história da vida 
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de Zelinda Machado de Castro e Lima não envelhece nunca, 
pois a sua luta tem o desejo de se viver melhor, onde todos 
possam lutar  por  uma  sociedade mais justa e democrática. 
É um desejo permanente daqueles que vislumbram viver em 
um mundo mais humano.
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DECUPAGEM DE MEMÓRIAS

O termo decupagem23 aqui neste texto tem o con-
ceito de identifi car as afi rmações da entrevistada que são ou 
poderão ser importantes para investigações científi cas no 
presente ou no futuro, considerando que a senhora Zelinda 
Lima constitui-se um personagem legitimado pela comunida-
de sociocultural da capital maranhese, assim, o autor tenta 
reafi rmar o que foi dito com as palavras que acha mais bem 
aplicadas às defi nições, ou pode ser um procedimento aná-
logo à indexação e classifi cação em categorias ou tags, que 
permite a recuperação de dados sobre livros, textos, docu-
mentos, etc.

Dessa maneira, nesta etapa, tentamos reforçar o 
que foi dito pela entrevistada, reapresentando seus concei-
tos com a ótica de quem está a observar e tentando enten-
der a dinâmica do fenômeno cultural, como era processada 
sua dialética entre os atores envolvidos e como eram men-

23 Decupagem (fr découpage) 1 Trabalho do diretor cinematográfi co, que 
consiste em escolher a imagem mais adequada a cada palavra, frase ou 
parágrafo do script.2 Resultado fi nal desse trabalho. 3 Na tevê, coordena-
ção das passagens do script com tomadas que lhe sejam adequadas,(h-
ttp://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/defi nicao/decupagem%20
_939183.html – Acesso em 7.Jun.2016)
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suradas as práticas de sua contemporaneidade. Assim, ao 
processar as informações, devolvemos ao leitor uma reinter-
pretação com ótica jornalística e científi ca para que se torne 
atemporal, como marca de um passado que se nega a cair no 
campo do esquecimento.

Segundo o site Wikipedia, decupagem  signifi ca, ori-
ginalmente, o ato de recortar, ou cortar dando forma. Na in-
dústria, indica um processo de fabricação de peças metálicas 
por recorte de superfície. Nas artes decorativas, um sistema 
de colagem de papel e papelão sobre objetos. Em cinema 
e audiovisual, decupagem é o planejamento da fi lmagem, a 
divisão de uma cena em planos e a previsão de como estes 
planos vão se ligar uns aos outros por meio de cortes. 

No Brasil, somente após a implantação da televisão 
na década de 1950 é que o termo começou a ser utilizado. 
Especialmente entre os profi ssionais de televisão, a pala-
vra decupagem foi adotada com um signifi cado diferente, na 
verdade oposto ao de qualquer planejamento de fi lmagem, 
uma vez que ele começa depois que a fi lmagem está conclu-
ída: é a decupagem de fi tas, também chamada decupagem 
de claquetes ou minutagem.

O processo consiste em registrar as características 
de cada trecho gravado, bem como o ponto da fi ta em que ele 
se encontra, para facilitar sua localização posterior. (…) Um 
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exemplo de situação: o produtor capturou uma determinada 
imagem: por exemplo, um pôr do sol para determinado traba-
lho. Porém, a cena não foi utilizada, mas continua no acervo. 
Posteriormente, o cliente requer uma nova campanha, com 
a cena capturada. Ou um novo cliente requisita algo nesse 
sentido. Caso não exista o arquivo de decupagem, a mesma 
terá que ser localizada rodando-se todos os vídeos ou terá 
que ser gravada novamente.

Abaixo, segue nossa decupagem sobre o depoimen-
to da senhora Castro e Lima, a nós concedido, por meio de 
entrevista semiestruturada.

• Nas décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960, todo even-
to cultural e toda atividade importante que acontecia 
em São Luís tinha que passar, necessariamente, pelo 
Largo do Carmo.

• Todos os eventos importantes aconteciam no Largo 
do Carmo: era procissão, era passeata, era greve, era 
festa, enfi m, tudo acontecia lá.

• Os Blocos de Sujo eram também chamados de Mu-
lambadas. Na mulambada, os participantes se vestiam 
como queriam e saíam em grupos descontraídos, uns 
vestidos de mulher, outros com a roupa que tinham, 
então eles saíam pelas ruas cantando músicas diver-
sas e músicas improvisadas. 
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• Blocos carnavalescos mais chics tinham bandinhas 
ou músicos contratados para acompanhá-los.

• A Madre de Deus surgiu em função da fábrica Cânha-
mo e sempre foi um bairro muito festeiro.

• Junto às fábricas surgiam manifestações folclóricas, 
rezas, artesanatos, tudo surgia em função das fábri-
cas. E com a Fábrica Cânhamo não foi diferente, tudo 
surgia em volta de seu território, tudo surgia em volta 
dela e ela atingia em cheio o pessoal da Madre de 
Deus.

• São Luís tinha várias fábricas que davam emprego 
e renda à população. As principais fábricas da cidade 
eram as do ramo da tecelagem, todavia, por falta de 
infraestrutura, o campo industrial da cidade entrou em 
decadência, paralizando e prejudicando muito a dinâ-
mica da cidade.

• A Praia Grande era o ponto alto do comércio local, 
e, antigamente, na segunda feira gorda de carnaval, 
o comércio abria pela manhã e pela tarde, por isso os 
comerciantes convidavam blocos carnavalescos para 
animar a frente de seus estabelecimentos.

• Os blocos preferidos da elite eram os blocos de clu-
bes, que eram mais restritos e só entravam neles pes-
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soas de família. As mocinhas e os rapazes da elite 
preferiam os blocos dos clubes.

• Os integrantes dos Blocos de Clubes, especialmen-
te as mocinhas, também desfi lavam nos corsos pelas 
ruas da cidade.

• O fofão era uma roupa tradicional do nosso carna-
val. Em São Luís, havia também blocos de fofão, que 
saiam pelas ruas, que era outro tipo de brincadeira.

• Os blocos de fofão e os fofões isoladamente coloca-
vam as crianças para correr, pois eles usavam más-
caras e os foliões jogavam tapioca neles, ou um pó 
qualquer, então eles corriam para pegar as pessoas e 
se tornavam um bloco de palhaçadas.

• Além do fofão, era registrado no carnaval de São Luís 
o personagem “Cruz Diabo” que era mais relacionado 
à religião, pois o brincante se vestia de Satanás com 
tridente na mão. 

• As pessoas promoviam várias maneiras para produ-
zir a sua fantasia carnavalesca e/ou do grupo que par-
ticipava.

• Na segunda-feira gorda de carnaval, havia bailes es-
pecífi cos para mocinhas, comerciantes, estudantes, 
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etc. Nesse período, foram bastante destacados os bai-
les organizados por um senhor chamados Moisés, que 
fazia o baile da Gruta de Satã.

• Os organizadores de bailes pegavam um casarão ou 
sobrado e adaptavam para fazer os bailes. São Luís 
tinha também os grupos de dominós que eram muito 
animados.

• Bloco é o ajuntamente de pessoas ou de qualquer 
coisa grupal que estivesse fantasiada de maneira 
igual.

• Os blocos de Tambor Grande eram formados só por 
homens. Exatamente, era formado só por homens.  

• O nome tradicional apareceu para diferenciá-los de 
outros blocos que tinham outras características,

• A classifi cação da nomenclatura surgiu para facili-
tar a concessão de apoio fi nanceiro na gestão do Dr. 
Costa Rodrigues, quando era Prefeito de São Luís, no 
início dos anos de 1960.

• Os grupos de Tambor de Crioula antigamente eram 
também formados só por homens, não havia mulheres 
nem as coreiras, só muito mais tarde é que elas apa-
receram. 
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• Os homens vestiam uma roupa simples e ainda se 
sujavam de carvão ou pó preto tirado do fundo das pa-
nelas que cozinhavam à carvão. Geralmente os par-
ticipantes se pintavam, pintavam o rosto, o corpo ou 
mesmo a roupa, depois saíam para tocar.

• A pintura no corpo dos participantes dos grupos de 
Tambor de Crioula era mais para reafi rmar que não 
era coisa granfi na, era do povo mesmo. 

• No desenvolvimento da manifestação Tambor de 
Crioula, os homens tocavam e eles mesmos respon-
diam, batiam palmas, bebiam e se divertiam. Vestiam-
-se de maneira simples, colocavam uma camiseta ou 
camisa, muitas das vezes rasgada e pintavam suas 
caras e parte do corpo.

• A coreira veio aparecer só muito tempo depois, quan-
do começou a aparecer os concursos.

• O primeiro grupo de Tambor de Crioula que teve mu-
lher como coreira foi o grupo do seu Raimundo Coe-
lho, que tinha um tambor na Rua do Alecrin. Era uma 
mulher só, que tinha um jarro de barro na cabeça e 
ela fazia miséria no meio dos homens e aos poucos 
começaram a aparecer outras mulheres.

• A prática do Tambor de Crioula era similar a uma roda 
de brincantes de um grupo de Capoeira.
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• Antigamente, muita gente aparecia, voluntariamente, 
para ajudar os organizadores da festa carnavalesca a 
decorar os espaços públicos da cidade, assim eram 
feitas caretas, máscaras, fofões e depois fi xados nos 
postes e nas árvores. Conforme a senhora Zelinda, 
tudo fi cava bonito.

• O Prefeito Costa Rodrigues incentivou a população 
pobre a organizar corsos em caminhão. A Prefeitura 
ajudava os organizadores de corso concedendo o ca-
minhão, fornecendo combustível e promovendo um 
concurso que atribuía premiação para o corso mais 
original.

• Nessa época, os corsos passavam pelo Caminho 
Grande, pela Praça Deodoro e também pelo Largo do 
Carmo, onde fi cavam as autoridades. Os corsos desfi -
lavam na segunda-feira.

• Os corsos antes deste incentivo da Prefeitura de São 
Luís, estavam uma “esculhambação”, segundo Zelin-
da Lima, pois eram feitos em carroças, sem nenhum 
cuidado e fi cavam feios.

• Zelinda Lima foi nomeada para o Departamento de 
Praças e Jardins da Prefeitura de São Luís, que era 
dirigido por um senhor chamado de Paula Gomes 
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(apesar do seu chefe ser do gênero masculino, o seu 
primeiro nome era Paula).

• Paula Gomes tentou disciplinar a confi guração orga-
nizacional dos Blocos, pois havia grupos com 10 brin-
cantes, outros com 20, outros com 30, constituindo-se 
uma prática desordenada e bagunçada. Era uma con-
fusão tentar organizar esses grupos.

• Apesar desses blocos estarem desfi lando com quan-
tidade diferente de brincantes, todos queriam receber 
o mesmo valor, prática que Zelinda achava injusta, 
considerando que os grupos não tinham o mesmo pa-
drão de qualidade, pois uns investiam mais na pro-
dução coletiva, enquanto outros desviavam parte da 
verba para outras fi nalidades. 

• Os blocos dos clubes não eram apoiados pela Pre-
feitura de São Luís, pois esses blocos já eram patroci-
nados pelos próprios clubes a que pertenciam e ainda 
eram ajudados pelo comércio local, apesar disto não 
ser divulgado.

• Na gestão do Prefeito Costa Rodrigues, por sua re-
comendação, eram apoiadas as brincadeiras popula-
res, isto é, do povo mais carente.

• No início dos anos da década de 1960, quando a TV 
Difusora começou a transmitir a festa carnavalesca ao 
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vivo, foi construído um palanque na Praça Pedro II (em 
frente ao Edifício João Goulart, onde eram localizados 
os estúdios da televisão) para os grupos participan-
tes da referida festa passarem por lá. Nessa época, o 
grupo que não passasse na televisão era considerado 
grupo ruim, feio, sem qualidade. Portanto, aparecer na 
televisão já era sinônimo de status. 

• Assim, o Departamento de Parques e Jardins, em que 
trabalhava Zelinda Lima, fazia uma programação que 
contemplava os espaços da Prefeitura e da Difusora, 
atendendo à solicitação de Dr. Raimundo Bacelar, Di-
retor Geral do Sistema Difusora de Comunicação. 

• Quando a televisão mudou-se para o bairro da Cam-
boa, a Prefeitura readequou  todo o roteiro de desfi le  
para os grupos passar lá. Todos os grupos, escolas 
de samba, blocos, tambor de crioula, todos passavam 
na Difusora, pois os recursos de externa eram muito 
limitados. 

• Aquele grupo que não passava na Difusora, era por-
que não prestava. Nesse período, os grupos que re-
cebiam ajuda eram obrigados a se padronizar para 
aparecerem arrumadinhos na televisão, por isso, os 
organizadores da festa, davam muitas camisetas para 
os grupos.
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• Antes da prática dos grupos desfi larem passando 
pela televisão, o modo operacional desses grupos era 
muito mais espontâneo, sem a exigência de estar far-
dado ou fantasiado.

• O desaparecimento das brincadeiras carnavalescas 
do “Cruz Diabo” e do “Urso” teria sido consequência 
da  gestão do produtor cultural e escritor Américo Aze-
vedo Neto, pois ele implicava com vários grupos, in-
clusive com as “Tribos de Índios”. 

• Também nessa época começa a aparecer a “Cor-
te de Momo”, constituindo-se uma inovação no modo 
operacional da festa carnavalesca local, provocando 
os organizadores a pensar como seria a escolha do 
Rei Momo e dos demais integrantes da corte, incluin-
do a maneira como seria feita a chegada dessa corte, 
que poderia ser em um caminhão, ou de trem, ou de 
avião… Antigamente os blocos carnavalescos desfi -
lavam, prioritariamente, com fantasia de fofão. Cada 
componente do grupo fazia o seu fofão, uns eram de 
listra, outros de estrela, outros estampados, mas to-
dos eram fofões.

• Cada um caprichava no fofão. Aí começou a mudar 
também essa coisa, pois colocaram outros materiais 
nas fantasias.
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• Todo mundo era obrigado a ter roupa nova e os con-
cursos mudaram também as datas do calendário festi-
vo que estava na cabeça do povo. 

• Com a chegada ao comércio local de novos materiais 
para confecção de fantasias, as indumentárias come-
çaram a se sofi sticar, provocando uma verdadeira cor-
rida para que os grupos cada vez mais surpreendesse 
o público, assim surgiram as fantasias incrementadas, 
inspiradas em diversas temáticas.

• Tudo acontecia nos quatro dias antes da quaresma, 
mas no sábado magro de carnaval já havia algumas 
atividades: os grupos de Tambor de Crioula e os blo-
cos de sujo saíam fazendo a sua mulambada.

• Os blocos de clubes também saíam no sábado ma-
gro de carnaval com a roupa do ano anterior. O impor-
tante era que todos estivessem padronizados.

• A roupa nova dos blocos dos clubes só era mostrada 
no período gordo do carnaval, nos quatro dias antes 
da quaresma. Esse momento era aguardado com mui-
ta expectativa, como nos desfi les dos grupos nos dias 
ofi ciais de concurso. 

• A primeira festa carnavalesca nos clubes no período 
gordo de carnaval era inciada com a execução do hino 
nacional.
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• Quando a atividade foi crescendo em função do tu-
rismo, a coisa foi complicando, pois o dinheiro fi cou 
pouco e os grupos começaram a espernear.

• Na Prefeitura, a coisa fi cou difícil e o Américo Aze-
vedo deu uma prensa, cortou muitos grupos. Ele teria 
acabado com a ajuda aos grupos de baralho e a brin-
cadeira do Urso. 

• Normalmente, as famílias, quando recebiam grupos 
carnavalescos forneciam lanche aos integrantes dos 
grupos, como bolo e bebida e eles fi cavam satisfeitos. 

• Nessa época, começaram a aparecer rapazes e mo-
ças reivindicando apoio fi nanceiro, pois os mesmos 
iriam sair padronizados, fardados, fantasiados e eles 
queriam uma parte do bolo.

• Para Zelinda Lima, eles tinham direito, consideran-
do que estavam organizados e todos são iguais. Eles 
queriam dinheiro. 

• Havia uma necessidade de se padronizar ou norma-
tizar os grupos culturais, por isso todos os atores en-
volvidos com a organização da festa carnavalesca  em 
São Luís, estado, município e os comerciantes, con-
cordaram em criar uma classifi cação para os grupos 
culturais, defi nindo sua confi guração operacional para 
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facilitar o entendimento. Assim, fi cou conceituado, ob-
jetivamente, o que eram Escolas de Samba, Turmas 
de Samba, Blocos Tradicionais, Blocos Organizados, 
Charangas, Blocos de Sujo, Tribos de Índio, entre ou-
tras manifestações. Após esses trabalhos, novos gru-
pos surgiram como os Blocos Afro e os Blocos de Re-
ggae.

• O Tambor de Crioula foi apadrinhado pelas Lojas 
Pernambucanas, que patrocinou o tecido para confec-
ção das saias das coreiras, criando condições para a 
inserção defi nitiva das mulheres nessa manifestação 
cultural.

• As brincadeiras populares não eram muito bem vis-
tas no centro da cidade. Eu não sei como o Tambor de 
Crioula escapou da perseguição que levou ao fi m as 
outras brincadeiras. Segundo Zelinda Lima, “o Tam-
bor de Crioula escapou fedendo, pois era todo mundo 
contra o Tambor de Crioula. Foi uma verdadeira guer-
ra pra tocar Tambor de Crioula no centro da cidade”.

• Todos os grupos populares eram proibidos de tocar 
no centro da cidade – como o Bumba Meu Boi e o 
Tambor de Crioula. Eles só podiam ir até ao Canto da 
Fabril, onde tinha a fábrica de tecido. Eles só podiam 
ir até onde, atualmente, é o Estádio de Futebol Nhozi-
nho Santos.
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• O Tambor de Crioula, como era transportado em uma 
carroça, saía de sua sede e ia direto para o local onde 
ía dançar. Os grupos de Tambor de Crioula fi cavam na 
periferia, ou em algumas poucas casas que lhes rece-
bia, como a família do pai de Zelinda Lima.

• A função das mulheres nos grupos populares, como 
no Tambor de Crioula, era somente acompanhar e ba-
ter palmas. Elas costuravam… Elas acompanhavam e 
dançavam atrás, sem usar saia larga, arrendondada, 
como é hoje em dia. As mulheres eram pessoas co-
muns sem serem notadas ou consideradas integran-
tes do grupo. Só muito mais tarde foram introduzidas 
como participantes.

• Os Blocos Tradicioanais nasceram nas famílias que 
residiam no centro da cidade.

• Os Blocos dos Tambores Grandes não nasceram e 
nem eram praticados na periferia, pois os moradores 
da periferia tocavam Tambor de Crioula.

• Os Blocos de Tambor Grande tocavam só no centro 
da cidade, apresentávam-se nos clubes sociais e se 
visitavam. 

• Quem recebia muitos Blocos de Tambor Grande era 
o senhor Veloso. Ele morava num sítio muito bonito 
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e lá tinha um poço, que fi cou também conhecido por 
poção, igual ao poção de São Bento.

• Os Blocos Tradicionais eram mais autônomos que 
as brincadeiras da periferia, afi nal eles nasceram nas 
famílias mais abastadas e não dependiam de recursos 
públicos.

• Os Blocos Tradicionais se autosustentavam. Quem 
já estava trabalhando, contribuía. Tinha uma caixinha, 
onde eles colocavam dinheiro para ajudar na produção 
do grupo. Hoje em dia, eles usam boletos, é diferente.

• O modo operacional dos Blocos Tradicionais era 
executado na casa de uma pessoa. Normalmente, a 
dona da casa servia alguma coisa para os integran-
tes, pois havia muita camaradagem. Havia uma cum-
plicidade muito grande entre os participantes e todos 
colaboravam.

• Na prática carnavalesca ludovicense, “Assalto” era 
uma visita combinada previamente. Praticamente, as 
pessoas escolhiam uma casa de família e comunica-
vam ao proprietário para que este se preparasse a fi m 
de receber o grupo.

• “Assalto” podia ser também uma visita surpresa, mas 
dentro de um comportamento civilizado, sem violên-
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cia. Era um sentido fi gurado… Normalmente os donos 
das casas eram avisados e eles se preparavam para 
receber o grupo. Era uma coisa muito tradicional. Era 
muito bom. 

• Quando havia “assalto” na casa de sua familia, o pai 
de Zelinda Lima preparava uma comida especial para 
os assaltantes e tudo acabava em festa. Seu pai com-
prava lança perfume e distribuía para os participantes. 
Era um lança perfume cheiroso, permitido. Não eram 
esses produtos tóxicos e sem qualidade. Ele compra-
va um lança perfume em recipiente de metal e distri-
buía até para as crianças. Seu pai não aceitava lança 
perfume de vidro, que era vagabundo. Ele distribuía 
lança perfume pra crianças e para os empregados da 
casa também.

• As mulheres participavam dos Blocos Tradicionais 
antigamente costurando, dando palpite, acompanhan-
do o grupo de maneira discreta.

• Os blocos começavam a ensaiar em janeiro. A data 
de 20 de janeiro, no qual se comemora o dia de São 
Sebastião, era uma data festiva, em que as casas de 
culto realizavam festejos e se constituía referência 
para dar partida aos ensaios dos blocos.
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• No dia de São Sebastião, o próprio poder público 
aproveitava para realizar campanhas de vacinação 
contra varíola ou outra doença. As pessoas levavam 
uma banda de limão no bolso para passar onde eram 
aplicadas as injeções, pois protegiam de infecção.

• Zelinda Lima considera que os Blocos Tradicionais 
surgiram entre as famílias mais abastadas para não 
se misturar com os blocos de sujo. Ela tem certeza de 
que um dos motivos era esse.

• É correta a afi rmação que havia segregação na prá-
tica dos Blocos Tradicionais em relação a outras mani-
festações populares.

• Quem produzia os Blocos Tradicionais eram os pró-
prios brincantes e as famílias que os organizavam. 
Depois o poder público, na gestão do Prefeito Costa 
Rodrigues, começou a dar uma pequena ajuda, que 
foi melhorada na época do Prefeito Haroldo Tavares 
e que foi ampliada com a criação da MARATUR, mas 
surgiram muitos grupos, criando grandes difi culdades 
para atender toda a demanda. 

• Os organizadores de grupos culturais achavam que 
estavam fazendo um serviço para o bem do turismo 
da cidade e começaram a pressionar o poder público 
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para receber ajuda cada vez maior, e muitas das ve-
zes o governo dava mesmo.

• Antigamente quem tinha balizas eram os blocos de 
subúrbio. Esses blocos da periferia é que tinham ba-
lizas. Os balizas dos Blocos Tradicionais só aparece-
ram muito tempo depois, também com os concursos. 

• Com os concursos carnavalescos, muita inovação foi 
acrescentada nos Blocos Tradicionais: o próprio nome 
“Tradicional”, os balizas, o samba exclusivo, a norma-
tização dos concursos por meio de editais. 

• Para Zelinda Lima, em seu tempo, o hino do grupo 
de Bloco Tradicional tinha mais valor quando a música 
era composta especifi camente para o grupo, inspirada 
no tema previamente escolhido, do que um hino copia-
do de outra música que já existia.

• Nos 10 anos em que Zelinda esteve à frente da MA-
RATUR, ela nunca botou peso na presença de balizas. 
Quem dançava como baliza nos Blocos Tradicionais 
era parente dos brincantes e organizadores. Ela con-
siderava que não tinha peso no desempenho do bloco.

• Antigamente, o Bloco Tradicional mandava imprimir 
o seu tecido na fábrica, com estampa exclusiva. Eles 
perguntavam a Zelinda o que ela achava e ela respon-
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dia que era válido. Mas, isso não pegou muito. Atu-
almente, ela está, a saber, que essa prática de fazer 
estampa própria está voltando.

• A senhora Zelinda Lima confi rmou que havia muita 
pressão de políticos para que atendesse demandas 
de grupos ou blocos, mas ela não o fazia.

• Era dado tratamento igualitário para todos os gru-
pos culturais que procuravam a senhora Zelinda, pois 
ela usava como critério obedecer à ordem de che-
gada das demandas. Ela disse que quando abriam 
as inscrições a MARATUR, fi cava cheia de gente de 
grupos. “Eu sempre levava em conta a ordem de ins-
crição e não passava por cima de ninguém. (…) Eu 
atendia primeiro quem se inscreveu primeiro, era uma 
questão de bom senso. Passar por cima de alguém 
era impossivel”.

• O termo “Tradicional” nos Blocos de Ritmo quando 
começaram a aparecer vários grupos que queriam se 
fantasiar para participar dos festejos carnavalescos. 
Dessa maneira, surgiram vários grupos e foi acres-
centado o nome tradicional nos Blocos de Ritmo para 
diferenciar dos grupos que tocavam outros gêneros 
musicais. Também se discutia a necessidade de deli-
mitar a quantidade de pessoas no bloco, considerando 
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que havia blocos com pouco número de brincantes e 
outros com muitos brincantes. Isso era muito discu-
tido. “Lembro-me que se estabeleceu uma exigência 
de que cada bloco deveria ter no mínimo 50 brincan-
tes para receber ajuda, ou então, recebiam uma ajuda 
menor, simbólica”.

• Para se estabelecer o valor das ajudas aos grupos 
carnavalescos, um dos critérios utilizados na época foi 
verifi car a quantidade de pessoas que iriam desfi lar no 
grupo, mas isso também era questionado. 

• O jeito foi classifi car os grupos, conceituando cada 
um de maneira mais clara e os Blocos de Rítmo vira-
ram Blocos Tradiconais, as Charangass viraram Blo-
cos Organizados, Bloco de Sujo continuou Bloco de 
Sujo, Escola de Samba continuou Escola de Samba, 
Tribo de Indio, idem, e assim por diante.

• Os Blocos Tradicionais tiveram iniciativas de se or-
ganizar no campo carnavalesco e fi caram totalmente 
isolados pelas outras brincadeiras. Todavia, os Blocos 
Tradicionais criaram um espaço para eles e andavam 
sempre juntos, inclusive, quando iam aos clubes iam 
sempre juntos.

• Na opinião da senhora Zelinda, “os blocos da elite 
mesmo eram os blocos dos clubes, pois os próprios 
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clubes bancavam seus blocos e ainda tinham patroci-
nadores de fora”. 

• Os Blocos Tradicionais eram blocos de famílias, mas 
neles havia participantes comerciantes, comerciários, 
bancários, estudantes e outras categorias, desde que 
amigos do idealizador do bloco.

• É verdade que os Blocos Tradicionais podiam cir-
cular na cidade sem restrição nenhuma, enquanto os 
Tambores de Crioula e outras manifestações eram mal 
vistas em ocupar os espaços centrais da cidade, inclu-
sive os Blocos de Sujo.

• A liberdade excessiva dada aos grupos que surgiam e 
a grande proliferação dos Blocos de Sujo em São Luís 
provocaram uma mudança de comportamento das fa-
mílias de classe média alta e classe média baixa, pois 
muitas famílias enfeitavam suas portas, colocavam 
cadeiras nas calçadas, se reuniam para ver a movi-
mentação do período carnavalesco; e com as brinca-
deiras consideradas de mau gosto, como o melaço e a 
depravação, promovidos pelos Blocos de Sujo, muitas 
famílias se recolheram no interior de suas casas, não 
curtindo o carnaval como era feito antigamente. 

• A prática de colocar cadeiras nas portas era normal 
em São Luís, até nas datas religiosas, nas novenas. 
Um exemplo dessa prática podia ser vista na Festa 
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de Nossa Senhora dos Remédios, na Praça Gonçal-
ves Dias: As famílias colocavam as cadeiras nas por-
tas das casas e amarravam uma nas outras e fi cavam 
tudo organizado. 

• Outro fator que ajudou a espantar as famílias de 
suas portas na cidade de São Luís foi o “caminhão 
do diabo”.  

• Quem inventou este “caminhão do diabo” foi o irmão 
do Gerd, chamado Ernesto e logo foi copiado por ou-
tras pessoas. Eles pegavam um caminhão ou camio-
neta e colocavam um tonel ou tanque de água na car-
roceria e saíam molhando as pessoas que não tinham 
nada a haver com aquela prática. Às vezes, as pesso-
as estavam arrumadas, indo para algum compromisso 
aí passava esse caminhão com água limpa ou suja e 
os ocupantes banhavam as pessoas com uma espé-
cie de jato que saía de canos improvisados de armas 
caseiras. 

• Essa prática de molhar ou sujar as pessoas era vista 
como o mela-mela da society, portanto, era coisa dos 
ricos, pois os pobres não tinham carro para fazer essa 
bagunça. A bagunça do mela-mela dos pobres era fei-
ta nos Blocos de Sujo, andando, circulando pela peri-
feria, onde os participantes se sujavam com maizena, 
pó de arroz, farinha, etc.
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• A grande ploriferação de grupos culturais em São 
Luís existe porque sua população traz consigo, na 
cabeça e no sangue, o ritmo, a maneira de dançar, 
de onde ela veio, seja da África ou de Portugal.  As 
pastorinhas daqui são tipicamente portuguesas. Dona 
Zelinda passou uns 20 dias em duas ilhas dos Açores 
e pôde constatar que nossas pastorinhas e o nosso 
Divino são muito semelhantes aos deles, portanto, é 
tipicamente português.

• A ajuda que o poder público concede, não cobre os 
gastos da maioria dos grupos. “Eu, quando eu esta-
va como gestora da MARATUR, fi z várias vezes os 
cálculos e constatei que a ajuda não cobre todas as 
despesas”.

• Não dá para classifi car os Blocos Tradicionais com-
parando com as outras manifestações culturais exis-
tentes em terras maranhenses porque cada manifes-
tação cultural é uma expressão específi ca. Elas são 
importantes por si mesmas. Mesmo o Bumba Meu Boi 
não se compara com as outras manifestações, pois 
são coisas totalmente diferentes. O seu modo opera-
cional é totalmente diferente, a maneira de cantar, a 
maneira de tocar, a maneira de dançar, por isso cada 
uma é importante isoladamente.



• Os Blocos Tradicionais podem ser, sim, considera-
dos representantes genuínos da nossa cultura. Por 
que não? Essa manifestação só existe aqui em São 
Luís. Ela tem um som único, tem uma batucada dife-
renciada de tudo que se conhece, por isso é marca do 
saber maranhense. A maneira de tocar dos tambores 
grandes dos Blocos Tradicionais não é igual à manei-
ra de tocar dos tambores da manifestação Tambor de 
Crioula - é totalmente diferente. Apesar dessas duas 
manifestações terem tambores grandes, elas são 
completamente diferentes.

• Os tambores grandes dos Blocos Tradicionais foram 
inspirados nos tambores da manifestação Tambor de 
Crioula. Sim, foram. Os tambores do Tambor de Criou-
la têm um som primitivo, inspirado nos tambores afri-
canos, enquanto os tambores dos Blocos Tradicionais 
foram invenção dos foliões da classe mais abastada 
para fazer frente aos tambores dos pobres, ou seja, 
se na periferia tinha Tambor de Crioula, na área cen-
tral da cidade, onde estava o povo mais rico, havia os 
tambores grandes dos Blocos de Ritmo, que mais tar-
de viraram Blocos Tradicionais. A batucadas das duas 
manifestações são completamente diferentes, incluin-
do sua sonoridade e desempenho coreográfico.
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• Podemos afi rmar que na manifestação Tambor de 
Crioula temos uma batucada movida a toadas tiradas 
de maneira espontânea, enquanto que no Bloco Tra-
dicional temos uma batucada movida a um samba ca-
denciado, ritmado a um som percussivo, que pode ser 
adaptado a outros genêros musicais, respeitando sua 
sonoridade original. Correto. É isso mesmo.

• Zelima Lima não acha importantes os concursos 
para os grupos de cultura popular. Em sua opinião, “os 
concursos deturpam o modo operacional das brinca-
deiras. Todo concurso deturpa e modifi ca a maneira 
das pessoas fazerem a coisa naturalmente”. Por isso, 
hoje tem criações mirabolantes.

• Para Zelinda, a manifestação cultural pode ser feita 
sem concurso, sem aquela obsessão de querer ga-
nhar. Que as pessoas façam suas fantasias, seus car-
ros alegóricos com as condições que cada um tem, 
sem pressão. Seria bom as coisas serem feitas como 
as pessoas acham que devam ser feitas, sem fi guri-
nista desenhando ou dizendo como tem que ser feita 
sua fantasia. Isso castra muito a criatividade das pes-
soas simples. A ingenuidade também vai se embora.

• Para Zelinda Lima é por isso que os Blocos Tradi-
cionais de hoje são riquíssimos e com isso, hoje, nós 
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não temos mais bloco tradicional de fofão. Atualmente, 
eles já fazem fantasias mirabolantes.

• A senhora Zelinda Lima acha que muitos gestores 
de grupos culturais criaram seus grupos só para tirar 
proveito daquela pequena ajuda que o poder público 
concede, pois, tem muitos donos de brincadeiras que 
só pensam no dinheiro e não investem o que recebem 
nas suas brincadeiras. É uma pena. 

• Ela percebe que as manifestações culturais do car-
naval dão muito menos trabalho que as manifestações 
do ciclo junino (…). Ela sabe que o folclore é dinâmico 
e a toda hora ele está a ser modifi cado com materiais 
novos e mais efi cientes.

• Finalizando seu depoimento, ela se manifesta como 
vê, hoje, o movimento cultural em São Luís, dizendo 
que “É o tal negócio, quando a coisa cresce tem parte 
boa e tem parte ruim. Tem o certo e tem o errado. É 
muito difícil a gente dizer como está o movimento cul-
tural em São Luís. Eu ouço críticas de pessoas dizen-
do que a “Atenas Brasileira” já era, pois nós, agora, 
somos “Apenas Brasileiras”. Isso é uma ignorância, 
dita por pessoa despreparada. Quando ouço isso, eu 
digo – gente, vocês têm que se basear pelo todo”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O depoimento concedido por Zelinda Machado de 
Castro e Lima, por meio desta entrevista semiestrutura, cons-
titui-se em uma rica fonte de dados para estudantes, pesqui-
sadores e pessoas interessadas na temática de cultura po-
pular, em especial na história cultural da cidade de São Luís 
do Maranhão. A referida senhora é personagem totalmente 
reconhecida e legitimada na capital maranhense.

Seu amplo conhecimento sobre a cultura popular da 
região somado ao seu interesse pessoal pelas manifesta-
ções culturais, que a tornou, inclusive, participante efetiva de 
várias manifestações culturais lhe deu o poder simbólico de 
legitimidade junto aos atores praticantes e promotores das 
diversas festas e ciclos festivos do Maranhão.

Como agente social, a entrevistada fala com convic-
ção das vivências experimentadas ao longo de sua existên-
cia, durante a qual foi capacitada pela prática empírica do 
conhecimento adquirido na dialética do fenômeno cultural, 
por isso mesmo seu testemunho é considerado válido pela 
maioria das correntes atuantes no meio cultural de São Luís.

As citações e afi rmações de Zelinda Lima são rea-
lizadas baseadas em experiências vivenciadas no campo 
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administrativo como gestora de órgãos  públicos ligados à 
Prefeitura de São Luís e ao Governo do Estado do Mara-
nhão; e, no campo cultural, como apreciadora, produtora e 
participante das manifestações locais, por isso mesmo sua 
fala é reconhecida como fala do coletivo comunitário.

Zelinda Lima foi desta maneira agente que, em seu 
tempo, empreendeu e inovou a praxis cultural local, valori-
zando o saber e o fazer do povo maranhense, respeitando 
a todos, a partir da ordem de chegada das demandas que a 
si eram reivindicadas. Assim, os gestores encontraram uma 
porta-voz de suas necessidades que tinha sensibilidade de 
compreender a dialética dos fenômenos que se desenvol-
viam no seu ciclo de atuação.

Desse modo, a entrevista foi também criadora de 
práticas de tradições culturais, como teorizou Eric Hobsbawn 
(1997), ao defender que as tradições inventadas pelas elites 
dominantes têm objetivos que justifi cam a sua própria exis-
tência, legitimação e pretensa importância, por isso, esse in-
vestigador afi rma que:

Por tradição inventada entende-se um conjunto de 
práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 
abertamente aceitas; tais práticas de natureza ritual 
ou simbólica visam a inculcar certos valores e normas 
de comportamento através da repetição, o que impli-
ca, automaticamente, uma relação ao passado (Hobs-
bawn & Ranger, 1997, p. 9).
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Assunção (2008) diz que existe algum risco em assu-
mir que os grupos de cultura popular, como, por exemplo, o 
grupo de BTM, são uma mistura das três raças e questiona a 
classifi cação em “negro, indígena e branco”:

“Na minha opinião, essa tentativa de racializar todos 
os elementos da cultura popular pode levar a sérios 
impasses, devido à artifi cialidade do conceito de raça. 
Para começar, as raízes são mais diversas que esse 
mágico número três. (…) Elementos da cultura ára-
be e islâmica assim como das culturas regionais do 
Maghreb infl uenciaram tanto os Portugueses quantos 
os povos ao sul do Sahara, e acabaram chegando ao 
Maranhão. Porque radicalizar, então, manifestações 
quando nem os próprios atores o fazem de maneira 
sistemática?” (Assunção, 2008, p. 5).

Fazer a identifi cação baseada no conceito de raça ou 
etnia é desconhecer que é impossível estabelecer categorias 
fi xas e cerradas para a defi nição de grupos humanos, uma 
vez que a condição do “humano” é dinâmica, permanente-
mente sujeita a mudanças que ela própria gera. Como Lévi-
-Strauss já o anunciava:

“Durante todo o século XIX e a primeira metade do sé-
culo XX, perguntou-se se a raça infl uenciava a cultura 
e de que maneira. Depois de se ter constatado que 
o problema assim colocado era insolúvel, percebe-se 
agora que as coisas se passam no outro sentido. São 
as formas de cultura que adotam aqui e ali os homens, 
as suas formas de viver passadas e presentes, que 
determinam numa larga medida o ritmo e a orientação 
de sua evolução biológica. Longe de ser preciso per-
guntar se a cultura é ou não função da raça, descobri-
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mos que a raça – ou aquilo que se entende em geral 
por este termo impróprio – é uma função entre outras 
da cultura” (Lévi-Strauss, 2011, p. 152).

Na fala de Zelinda Lima, ela é direta ao defender a 
tese de que as semelhanças e formas como a gente simples 
de sua terra apreendeu os sotaques, batucadas e maneiras 
de dançar das diversas manifestações culturais praticadas 
em São Luís e no Maranhão são heranças que estão no san-
gue do povo, trazidas por seus ancestrais, seja do continente 
africano ou de Portugal, exemplifi cando a manifestação ”Pas-
torinhas” e o “Divino Espírito Santo”, que são bastante simi-
lares. Por outro lado, em um mundo globalizado, fi ca cada 
vez mais difícil mapear as etnias, pois elas se apresentam de 
forma fragmentada e em constante mutação:

“Ademais, nos dias atuais, buscamos, construímos e 
mantemos as referências comunais de nossas iden-
tidades em movimento – lutando para nos juntarmos 
aos grupos igualmente móveis e velozes que procu-
ramos, construímos e tentamos manter vivos por um 
momento, mas não por longo tempo” (Bauman, 2004, 
p. 32).

Diante da banalização do status de “Atenas brasilei-
ra”, atribuído à capital maranhense, e que foi símbolo da sua 
identidade por longo período no decorrer dos séculos XIX e 
XX (quando os patriarcas de muitas famílias mandavam seus 
fi lhos estudar ou se aperfeiçoar profi ssionalmente na Europa 
- especialmente na França e em Portugal), por que a cultura 
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popular foi então escolhida para reverter, por meio de valo-
res simbólicos, a imagem quase neutralizada de um passado 
glorioso?

Uma das justifi cativas para essa escolha seria a de 
que a cultura popular apresentava uma característica que, 
para as instituições maranhenses, representava uma garan-
tia de consenso: a permanência do acontecimento cultural 
pelo menos desde o início do século passado. No que con-
cerne ao BTM, acredita-se que a sua vigência se prende ao  
fato de ser um grupo relativamente pequeno, fechado e com 
forte vínculo familiar, o que possibilita o controle pelo seu or-
ganizador e faz com que se evitem situações de descontrole 
dos participantes.

O perfi l de permanência é frequentemente repesca-
do ou realimentado como forma de servir de parâmetro quer 
pelos indivíduos, quer pelas instituições, em uma tentativa de 
justifi car o presente pela existência de um passado. Como re-
fere Estevão Martins, a “articulação entre passado, presente 
e futuro, constante nas interpretações de todos os processos 
temporais, é decisiva para a defi nição de uma identidade, ou 
na realidade empírica das identidades tradicionais [...] ” (Mar-
tins, 2007, p. 33). 

Relativamente a essa questão, o investigador Anto-
nio Francisco Sales Padilha (2014) evidencia que a maioria 
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dos discursos dos autores baseia-se, fundamentalmente, nos 
fatores expressos para lá da música. Os argumentos reca-
em sempre em espectros sociais, despromovendo o fato dos 
grupos de “bumba meu boi” e dos BTMs terem identidade 
própria pela música que tocam ou pela força coreográfi ca que 
representam que lhes permitem, efetivamente, comunicar.

Desse modo, ratifi camos que o apanhado dos con-
ceitos levantados pela pesquisadora Zelinda Lima são péro-
las conteudísticas que precisam ser preservadas e melhor in-
vestigadas para fundamentar a ação do povo praticante das 
manifestações culturais, respeitando-se cada fonte e cada 
grupo, enquanto agente social formador e informador, ou 
que comunica, ou que orienta, ou que produz, ou que forma 
co nsciências, ou que forma correntes culturais – favoráveis 
ou não, em práticas diversifi cadas e cheias de vida.
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Dona Zelinda e Carlos no Palácio do Governo, em 1962 – Foto: Arquivo 
pessoal Zelinda Lima

Álvaro, dona Zelinda, Netinho e Damízio – Foto: Arquivo pessoal Zelinda 
Lima
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Dona Zelinda e Walfredo– Foto: Arquivo pessoal Zelinda Lima

Carlos Lima (de óculos) e um amigo no Centro de São Luís - Foto: Arquivo 
pessoal Zelinda Lima
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Carnaval de 1950 – Foto: Arquivo pessoal Zelinda Lima

Nélio, Cosme, Carlos, Oscar, Ivaldo e Palácio, no 50º aniversário do 
Banco do Brasil, em São Luís-MA – Foto: Arquivo pessoal Zelinda Lima
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Marly Boueres e Carlos, Baile do Pierrot - AABB, em 1965– Foto: Arquivo 
pessoal Zelinda Lima
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Casa da Roça, Carnaval de 1965 – Foto: Arquivo pessoal Zelinda Lima
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Orlando M. Rodrigues,  pessoa não identifi cada, Raul Guterres, Antonio 
Silva, Carlos Lima, Daniel N. Cruz, W. Zacarias Marques – Foto:Arquivo 
pessoal Zelinda Lima



139Ajuntamento de Memórias

Mascarado, Carnaval de 1999 – Foto: Arquivo pessoal Zelinda Lima
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DADOS SOBRE O AUTOR

Euclides Barbosa Moreira Neto nasceu em 13 de abril 
de 1957, na cidade de Cururupu-MA. Cursa doutoramento no 
Programa Doutoral em “Estudos Culturais” na Universidade 
de Aveiro, Portugal, desde 2014 (com previsão de conclusão 
no ano de 2017, sendo seu objeto de investigação os “Blocos 
Tradicionais do Maranhão”, manifestação cultural do ciclo 
carnavalesco). Sua formação educacional e acadêmica ocor-
reu em Instituições de Ensino Público e atualmente é Pro-
fessor Universitário, lotado no Curso de Comunicação Social 
do Centro de Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Maranhão, ministrando as disciplinas “Jornalismo Cultural”, 
“Jornalismo de Revista” e “Laboratório de Telejornalismo”.

Graduado em Comunicação Social – Habilitação Jor-
nalismo, na UFMA (1976-1979), tem dois cursos de Especiali-
zação: “Teoria e Prática em Jornalismo”, ministrado na UFMA 
(1981-1982), e “Planejamento da Comunicação”, na Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, em convênio celebrado com 
a Universidade Católica de Minas Gerais, Fundação Friedrich 
Ebert da República Federal da Alemanha, Associação Brasi-
leira de Ensino e Pesquisa da Comunicação – ABPEC com o 
Centro Internacional de Studios Superiores de Comunicación 
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para América Latina – CIESPAL (1982); “Mestrado em Co-
municação”, viabilizado por meio de convênio fi rmado entre a 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Fede-
ral do Maranhão (UFMA) e Universidade Virtual do Maranhão 
(UNIVIMA) (2009-2011); exerceu a função de “Conselheiro” 
do Conselho Estadual de Cultura do Maranhão (1991-1994) 
e (2007-2008); reorganizou e presidiu o Conselho Municipal 
de Cultura de São Luís (2009-2012).

Ao longo de sua carreira como docente, sempre se 
envolveu com a área de extensão e cultura, desenvolven-
do atividades em todas as áreas de expressões artísticas, 
principalmente na área audiovisual. A nível administrativo, na 
UFMA, foi coordenador do Núcleo de Atividades Visuais do 
Departamento de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Estudantis, além de diretor daquele De-
partamento (CD4), por 12 anos consecutivos (1996-2008).

Como diretor do Departamento de Assuntos Cultu-
rais, desenvolveu extensa grade de projetos e atividades 
artísticoculturais, motivando sempre o envolvimento dos De-
partamentos Acadêmicos nas ações executadas, com o ob-
jetivo de revelar novos talentos e propiciar a participação de 
alunos e professores nos projetos propostos e/ou desenvol-
vidos por aquele Departamento. Entre os projetos e ações 
desenvolvidas sob sua coordenação, até o ano de 2008, na 
UFMA, destacam-se:
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•  12 edições da Mostra Brasileira de Humor no Ma-
ranhão (HUMORMARÁ)

•  25 das 32 edições do Festival Guarnicê de Cinema

•  4 edições da Mostra Guarnicê Itinerante de Cine 
Vídeo

•  13 edições do Festival Brasileiro de Canto Lírico no 
Maranhão (MARACANTO)

•  12 das 23 edições do Festival Brasileiro de Poesia 
no Maranhão (POEMARÁ)

•  12 edições do Festival Universitário de Reggae - 
UNIREGGAE

•  8 edições da Mostra Brasileira de Miniatura Artísti-
ca no Maranhão

•  12 das 33 edições do Festival Brasileiro de Canto 
Coral no Maranhão (FEMACO)

•  11 edições da Mostra Maranhense de Arte Efêmera

•  12 edições da Tocata de Bandas e Fanfarras do 
Maranhão

•  12 edições da Cantata Natalina
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•  12 edições da Exposição Presépio

•  6 edições do Salão de Artes Plásticas 31 x 31

•  6 edições do Projeto Carcará de Cara Nova

•  3 edições do Curta Lençóis: Festival de Cine-Vídeo 
dos Lençóis Maranhenses

•  2 edições do Projeto LUSOBRAS: Festival Luso-
-Brasileiro de Arte e Cultura

•  10 edições do Programa Regional de Apoio às Ar-
tes Plásticas

•  2 edições do Maranhão Vídeo de Bolso - Festival 
Regional de Vídeo de Bolso no Maranhão

•  9 edições do Encontro de Teatro de São Luís na 
Periferia

Quase todos os projetos eram de abrangência re-
gional e/ou nacional, destacando-se que parte deles era de 
periodicidade semanal e/ou quinzenal, como foi o “Proje-
to Carcará de Cara Nova”, executado toda quinta-feira, às 
12h30min, no auditório central da UFMA; o “Projeto Quarta 
Cultural”, executado toda quarta-feira, às 19 horas, no Espa-
ço Reinaldo Faray, do Palacete Gentil Braga; “Projeto Sexta 
Poética”, executado toda sexta-feira, às 19 horas, no Espaço 
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Reinaldo Faray do Palacete Gentil Braga; e o “Programa Re-
gional de Apoio às Artes Plásticas”, que promovia, a cada 15 
dias, exposições de artes plásticas, na Galeria Antonio Almei-
da e na Sala Maia Ramos, ambas no Palacete Gentil Braga.

Dos projetos de abrangência nacional, destacaram-
-se: o “Festival Guarnicê de Cinema”; “Festival Brasileiro de 
Canto Coral no Maranhão (FEMACO)”; o “Festival Brasileiro 
de Canto Lírico no Maranhão (MARACANTO)”; o “Festival 
Brasileiro de Poesia no Maranhão (POEMARÁ)”; o “Festival 
Universitário de Reggae (UNIREGGAE)”; a “Mostra Brasilei-
ra de Humor no Maranhão (HUMORMARÁ)” e a “Tocata de 
Bandas e Fanfarras do Maranhão”.

Sua intensa ação desenvolvida na área cultural na 
capital maranhense o levou a atuar como produtor cultural, 
ator, crítico de arte e cineasta. Na atividade audiovisual, di-
rigiu e produziu vários fi lmes, obtendo diversas premiações 
em festivais de cinema e vídeo pelo Brasil, destacando-se os 
fi lmes “Mutações”, “Colonos Clandestinos”, “Bom Jesus”, “A 
greve da meia-passagem”, “Alegre Amargor”, “Feições”, “Ma-
mucabo”, “Periquito Sujo”, “Jardins Suspensos” e o vídeo “O 
lavrador de palavras”.

No quadriênio 2009-2012, foi Presidente da Funda-
ção Municipal de Cultura, órgão vinculado à estrutura da Pre-
feitura de São Luís; no ano de 2012, recebeu do Governo 
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do Estado do Maranhão o título de Comendador, consideran-
do os bons serviços prestados à cultura maranhense. Como 
integrante da comunidade universitária, tem se dedicado a 
pesquisar a atuação das manifestações culturais “reggae” e 
“carnaval”, no meio cultural maranhense.
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