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ANEXO Y 

Informações sobre SPTV – Memória Globo 

O SPTV estreou em janeiro de 1983, às 19h48, com o intuito de ampliar o espaço para o 

jornalismo regional na programação da Rede Globo. Como seus similares em outros estados – Rio de 

Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal –, seu objetivo era conferir maior identidade ao 

noticiário local, até então incorporado aos telejornais Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo.  

Seis meses após a estréia, o SPTV ganhou uma edição às 12h40 – com noticiário, entrevistas 

de estúdio e uma agenda cultural – e a edição noturna passou a entrar no ar mais cedo, às 19h45. A 

primeira edição foi suspensa em 1989 e retornou aos demais estados em 1992, exceto em São Paulo 

que, desde 1990, já experimentava um projeto novo de jornalismo comunitário no telejornal São Paulo 

Já. Este jornal, exibido em duas edições, estreou no espaço antes ocupado pelo SPTV à noite – que foi 

extinto – e pelo Jornal Hoje, que deixou de ser exibido em São Paulo na época. O São Paulo Já serviu 

como ensaio para o novo padrão de jornalismo que a emissora pretendia implantar em rede nacional, 

fundamentado no fortalecimento do noticiário local e na maior participação ao vivo da equipe de 

reportagem. 

 Em 1998, a primeira edição do SPTV passou a ter duração média de 40 minutos, com 

ancoragem de Chico Pinheiro e Mariana Godoy, e teve o noticiário da Região Metropolitana ampliado. 

Mais interessadas em atingir suas respectivas comunidades, as emissoras afiliadas em São Paulo 

deixaram de transmitir o telejornal integralmente e começaram a produzir, cada uma delas, um 

noticiário mais voltado para a sua área. Márcio Canuto, até então repórter do Globo Esporteproduzido 

pela afiliada da Rede Globo em Alagoas, ganhou um quadro no SPTV chamado Fiscal do Povo, em 

que promovia, com humor, o contato entre os moradores e o poder público. Carlos Tramontina e 

Débora Menezes apresentavam a segunda edição do telejornal.  

 O SPTV 1ª edição foi um dos primeiros telejornais a consolidar o conceito de jornalismo 

comunitário, voltando-se mais para a população local, com informações sobre os problemas de cada 

bairro. Uma experiência-piloto, que teve início antes mesmo da inauguração da nova sede da Rede 

Globo em São Paulo, em 29 de janeiro de 1999.  

- Amauri Soares conta que o projeto do jornalismo comunitário foi desenvolvido a partir de três 

pilares: fazer dos telejornais da TV Globo um canal de comunicação entre as comunidades e as 

autoridades públicas, um espaço para a discussão e busca de soluções de problemas da população; 

documentar as dificuldades de exercer a cidadania numa região metropolitana grande e populosa como 

São Paulo; e mostrar os hábitos, comportamentos, manias e modismos dos moradores, para que eles se 

vissem retratados nos telejornais.  

- Nessa fase, o SPTV abriu espaço para a denúncia de práticas ilegais, permitindo ao público 

reclamar de órgãos governamentais, empresas e concessionárias de serviços públicos. Logo no 
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primeiro mês, o índice de solução dos problemas apresentados foi bastante alto. Segundo o jornalista 

Carlos Henrique Schroder, atual diretor da Divisão Geral de Jornalismo e Esporte, mais de 90% dos 

primeiros casos levantados no telejornal, na época, foram resolvidos. Com o sucesso do SPTV 1ª 

edição, o mesmo modelo de jornalismo foi aplicado no Rio de Janeiro no ano seguinte, estendendo-se, 

com o tempo, aos telejornais locais dos demais estados, que também passaram a ser dedicados a 

informações sobre cidadania, prestação de serviço e utilidade pública.  

- Apesar de o jornalismo comunitário estar mais diretamente ligado aos telejornais locais, o conceito 

acabou se ampliando e influenciando também a produção dos telejornais de rede, inclusive o Jornal 

Nacional. Alguns casos de denúncia – como o da máfia dos fiscais e o da falsificação de remédios –, 

que começaram nos noticiários locais, ganharam repercussão nacional, pautando não apenas 

telejornais de rede, mas também a mídia impressa.  

- Desde que foi implantado nos telejornais locais de São Paulo, o jornalismo comunitário já 

proporcionou uma série de benefícios à cidade e seus moradores. Ainda em 1998, um quadro com 

ofertas de empregos e estágios foi criado para oSPTV, em parceria com o Centro de Solidariedade ao 

Trabalhador, organizado pela Força Sindical. O quadro ajudou a empregar cerca de 80 mil pessoas na 

Grande São Paulo, em seus dois primeiros anos. Em outubro de 1999, o SPTV começou a divulgar 

ofertas de estágio do Centro de Integração Empresa/Escola (CIEE). Em dois meses, as reportagens 

estimularam a abertura de mais de quatro mil vagas e beneficiaram mais de três mil dos nove mil 

estudantes inscritos. Em junho de 2000, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) também passou a 

utilizar o espaço do SPTV para informar sobre vagas disponíveis em seu banco de dados.  

- Nesse período, para dar mais agilidade à cobertura, o jornalismo já contava com dois “Globocop” – 

como ficou conhecido o helicóptero usado nas reportagens –, equipados com quatro microcâmeras e 

uma câmera especial fixada no bico do aparelho, dentro de uma bolha de sustentação, para garantir 

que a turbulência do vôo não interferisse na qualidade da imagem. Essa câmera podia executar um 

giro de 360 graus e possuía uma lente capaz de aproximar a imagem até 66 vezes. Tais recursos 

permitiram uma grande agilidade na cobertura dos fatos ao vivo, sem a necessidade de deslocamento 

de caminhão e antena.  

- Em 2001, a primeira edição do SPTV tinha 50 minutos de duração e ia ao ar às 11h55; a segunda 

edição, de 17 minutos, era exibida às 18h50. Patrícia Poeta também apresentava o jornal. 

- Em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), foi criado em 2002 pelo SPTV 1ª 

edição o Projeto soluções, que premiou trabalhos universitários sobre temas relativos à Grande São 

Paulo. Na primeira edição do projeto, cujo tema foi a segurança, foram inscritos 182 trabalhos de 

universidades públicas e privadas. 

- Em 2003, Carla Vilhena assumiu a bancada do SPTV primeira edição, ao lado de Chico Pinheiro.  

- O ano de 2005 começou com a estréia do personagem virtual Porteiro Zé na primeira edição do 

telejornal. Sucesso na Internet, o zelador nordestino passou por uma emissora de TV e uma rádio até 

protagonizar no SPTV uma tira de animação diária, de 40 segundos, onde comentava fatos do dia. 
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Ainda em abril daquele ano, os telejornais locais do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília – e, 

posteriormente, o de Recife – ganharam novos cenários, logomarcas e identidades visuais. Os cenários 

ganharam mais mobilidade e versatilidade, sem abandonar o conceito anterior de retratar a cidade 

como em “janelas”.  

- O telejornal também criou alguns quadros novos naquele período, como Essa vaga é minha – que 

continuou no ar em 2006 –, com reportagens sobre os caminhos para conseguir um emprego, o perfil 

das profissões e a opinião de especialistas em contratação; SPTV Comunidade, idealizado para o 

morador cobrar das autoridades a resolução dos problemas do seu bairro; e Retrato 3x4, espaço para 

histórias pessoais inusitadas.  

- O SPTV 2º edição, por sua vez, privilegiou as reportagens de investigação, o ponto forte do 

telejornal. Muitas das denúncias feitas no jornal provocaram respostas imediatas das autoridades. Uma 

matéria sobre a superlotação nos transporte público da cidade, por exemplo, resultou na intervenção 

nas empresas de ônibus, por parte da prefeitura.  

- Em 2006, o SPTV apresentou, além do noticiário e das reportagens especiais, a seção Cozinha 

Popular, com receitas práticas e econômicas; a agenda cultural, com a programação para o fim de 

semana e dicas de lazer na cidade; e o SPTV Comunidade, em que o repórter Márcio Canuto continuou 

a exercer a função de “fiscal do povo”, ajudando os moradores a solucionar alguns de seus problemas.  

- Em 2007, a equipe do SPTV 1ª edição era encabeçada pelo editor-chefe Cláudio Marques e a editora-

executiva Leda Pasta. O SPTV 2ª edição tinha como editor-chefe Paulo Roberto Amaral e o editor-

executivo era Paulo D’Arezzo. Como cinegrafistas do “Globocop”, os profissionais Aroldo A. Moraes, 

Eustaquio de Barros, Luiz de Oliveira e Marcos de Sá.  

- No dia 12 de maio de 2008, o SPTV estreou um novo cenário com estúdio panorâmico, construído no 

alto do prédio da sede da TV Globo na capital paulista, às margens do Rio Pinheiros. O espaço 

permitiu que os telejornais locais tivessem como fundo a própria cidade de São Paulo, o que aumentou 

ainda mais a proximidade dos programas com o público. Atrás dos apresentadores, uma vista de 180 

graus mostra o trânsito e o clima naquela região, além de um dos cartões postais da cidade, a ponte 

estaiada Octavio Frias de Oliveira.  

- No dia 26 de novembro de 2011, o jornalista César Tralli assumiu a apresentação do SPTV 1ª edição, 

no lugar de Chico Pinheiro e Mariana Godoy. Depois de comandar o telejornal de São Paulo por 13 

anos, Chico Pinheiro assumiu a bancada doBom dia Brasil, substituindo Renato Machado.  

- A mudança dos apresentadores aconteceu junto com uma nova reformulação no SPTV 1ª edição. 

Para tornar o programa mais dinâmico, foi montado um set de entrevistas e instalados três telões, para 

dar mais agilidade na interação com os repórteres, especialistas e convidados.  

- Cinco comentaristas se juntaram a equipe do jornal, cada um com uma especialidade. Questões do 

cotidiano, com especial atenção para condomínio, cidadania e defesa do consumidor ficaram a cargo 

do advogado Marcio Rachkorsky; segurança pública, com o especialista Diógenes Lucca; transporte, 

com o engenheiro Sergio Eizenberg; desenvolvimento, com o urbanista Kazuo Nakano e a cultura da 
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periferia, com o escritor, apresentador e cineasta Alessandro Buzo.  

- As novas mudanças trouxeram também mais um quadro para o SPTV 1ª edição, o Parceiro do SP. O 

objetivo do projeto, que teve início no RJTV 1ª edição, foi trazer para o telespectador um olhar 

diferenciado de moradores de sete regiões da capital e da região metropolitana. Para cada bairro, uma 

dupla de jovens foi selecionada para narrar, com sua própria linguagem e um olhar local, os 

acontecimentos da sua vizinhança.  

Disponível em:<http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-

240149,00.html>. Acesso em: 2 fev. 2013. 

 

 

 

http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-240149,00.html
http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-240149,00.html
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ANEXO AA 
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ANEXO CC 

Informações sobre Jornal Hoje, Memória Globo  
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ANEXO DD 

Faturamento Rede Globo – Site UOL, 28/3/2013 
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ANEXO EE 

Faturamento da Rede Globo – Folha de São Paulo, 2/1/2012 
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ANEXO FF 

Globo muda programação para atender classe C - UOL, 9/5/2011 
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ANEXO GG 

Globo muda telejornal para tentar salvar Ibope e atrair classe C  - Folha de São Paulo, 

22/6/2011 
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ANEXO HH 

Globo troca glass studio do SPTV por chroma key – Portal Cnews, 7/9/2013  
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ANEXO II 

Histórico da TV Bahia – Site TV Bahia 
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ANEXO JJ 

TV Bahia investe em cultura popular – iBahia, 20/1/2012 
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ANEXO KK 

Rede Bahia faz lançamento da Programação para mercado – Rede Globo.com, 11/4/2013 
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ANEXO LL 

Folheto de publicidade do departamento comercial da TV Bahia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



424 

 

ANEXO MM 

Perfil da TV Mirante/Wikipédia  
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ANEXO NN 
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ANEXO OO 

Folheto de publicidade do departamento comercial da TV Mirante 
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ANEXO PP 

Perfil do Repórter Mirante  
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ANEXO QQ 

Notícia sobre a morte de Humberto do Maracanã - O Imparcial, 19/1/2015 
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ANEXO RR 

Notícia sobre o quadro “O Canto de Ariano” – Portal G1, 27/7/2014 
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ANEXO SS 

Notícias sobre religião no Censo 2010 – Site IBGE 
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ANEXO TT 

Artigo sobre regulação da mídia – Carta Maior, 18/9/2012 
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ANEXO UU 

Classe C é nova consumidora de TV – Exame.com, 9/8/2011 
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ANEXO VV 

Sony sobe laje para vender para a classe C – Estadão, 5/11/2011 
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ANEXO WW 

Notícia sobre exposição do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira –  
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ANEXO XX 

Lei do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 
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ANEXO YY 

Regularização fundiária dos terreiros em Salvador 

 



451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



452 

 

ANEXO ZZ 

Informações sobre equipamentos culturais – Ipea  
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ANEXO AAA 

Informações sobre parceiros do Canal Futura 
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ANEXO BBB 

TV Bahia Digital – Portal G1, 9/8/2013 
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ANEXO CCC 

Projeto Revelando os Brasis 
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ANEXO DDD 

Letra da canção Canto pra Iemanjá – Os Tincoãs  
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ANEXO EEE 

Letra da canção Massemba interpretada por Maria Bethânia 
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ANEXO FFF 

Letra da canção Na Beira do Mar – Os Tincoãs 
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ANEXO GGG 

Letra da canção Prece de pescador interpretada por Mariene de Castro 
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ANEXO HHH 

Informações sobre o grupo Os Tincoãs 
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ANEXO III 

Notícia sobre a concessão da TV Bahia – Revista IstoÉ, 28/9/1999 
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APÊNDICE A 

Entrevista com Ekede Sinha do Terreiro Casa Branca 

Salvador, 26 de setembro de 2013 

 

                                                                    

 

Sinha – Então, essa semana está toda de... de obrigações internas.  

Gisélia – Ah! 

Sinha – Nós temos obrigações que não são abertas ao público. 

Gisélia – Sim. 

Sinha – É. 

Gisélia –  Fale-me então, desta semana, pronto. Essa semana...  

Sinha – Esta semana nós começamos no domingo, na preparação... 

Gisélia – Domingo dia... 

Sinha – Dia 22. 

Gisélia - 22 de setembro. 

Sinha – É a preparação da festa do Olubagé. A festa do Olubagé é uma festa... é o Banquete dos Reis. 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – O Banquete dos Reis é uma festa que Oxum proporciona à Obaluaiê, né. Então,  é uma festa 

onde mo orixá que é o dono da festa, Obaluaiê, ele convida as pessoas para virem comer. Então, é uma 

festa muito trabalhosa, tem muita comida e a gente faz na... numa praça, na praça da casa dele. As 

pessoas chegam e quanto mais a gente canta mais chegam pessoas para comer. Não é dentro do 

barracão do candomblé, é num outro espaço do candomblé. Menina, é uma festa bem trabalhosa. E aí 

depois que acontece a festa, nos outros dois dias tem um ritual que é feito em pé, entendeu? Então, por 

isso que eu disse, essa semana para mim era complicadíssima, porque até ontem eu estava lá dentro, lá 

em cima no axé. Depois eu  vou te mostrar aqui de baixo, porque esta hora a gente não sobe mais.   

Gisélia – Certo. Humm, humm.  

Sinha – Então, eu estava lá em cima. Hoje e amanhã eu vou trabalhar com a feira de Saúde. 

 

Gisélia – Ah, sim! Que é no sábado. 

Sinha – A Feira de Saúde é no sábado. 

 

Gisélia – Humm, humm. Como que é essa feira de Saúde? 

Sinha – É uma parceria nossa com a Secretaria de Saúde. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Para... para atender a nossa comunidade. 

 

Gisélia – Humm! 

Sinha – Desde de 2003 que a gente faz essa Feira de Saúde nos terreiros. 

 

Gisélia – Certo.  

Sinha – Pensando na problemática do povo de santo, que tem vergonha de ir a médico, né? As 

mulheres mais antigas têm vergonha de se expor, de sair... 

 

Gisélia – Sei... 

Sinha – De não serem bem recebidas também, porque, às vezes, a gente chega num lugar  com um 

colar no pescoço e um pano na cabeça, já é olhada... Né? Você sabe que tem a coisa do preconceito, a 

coisa da intolerância religiosa então, a gente pensou desde 2003 em fazer uma coisa assim dentro do 

espaço religioso para fazer um evento social, para chamar a comunidade do entorno para vir e 

desmistificar essa coisa de “Candomblé é coisa do diabo, é coisa que não presta”, porque a gente é 

igual a todo mundo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  
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Sinha – E é uma coisa que deu tão certo que nós estamos hoje já na XI Feira de Saúde. 

 

Gisélia – É sempre com o apoio do... da Secretaria de Saúde do estado?  

Sinha – Eles dão apoio trazendo as pessoas, né, para trabalhar. 

 

Gisélia – Médicos, né. 

Sinha – É. 

 

Gisélia – Médicos, enfermeriras... 

Sinha – É, médicos, enfermeiras... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Vai fazer glicemia, fazer vacinação... 

 

Gisélia – Humm, humm.  
Sinha – Como que se fala... Odontologia para cuidar, botar (02:37”) aplicação fluor nas crianças. 

 

Gisélia – Humm, humm. Certo.  

Sinha – Vacinação de cães, gatos, de gente. 

 

Gisélia – Mas esse trabalho, imagino que tenha alcançado a mídia, né.  

Sinha – É. 

 

Gisélia – A... a... 

Sinha – Aí é um trabalho que tem a mídia, até porque a gente comunica todo mundo, né? 

 

Gisélia – Certo.  

Sinha – Faz uma divulgação. Esse trabalho sim, a gente bota na imprensa, a gente bota na coisa, tem o 

e-mail, né, tem o correio eletrônico, que tudo agora é por correio eletrônico então, a gente se aproveita 

desses artifícios. Mas a festa religiosa, a gente não... não... não passa para a mídia isso. A não ser que 

alguém venha buscar aqui, entendeu? Mas a gente não faz nota para dizer “Olha, vai acontecer tal 

dia”... Não. É uma festa religiosa para religiosos. 

 

Gisélia – Humm, humm. E quando é que se deu essa aproximação? Porque, claro, né, sendo o 

terreiro mais antigo... 

Sinha – Humm, humm.  

 

Gisélia – Imagino que já há bastante tempo de alguma forma há o interesse da mídia vir aqui 

ou...  

Sinha – É, é.  

 

Gisélia – Seja jornal ou rádio, televisão. 

Sinha -  Humm, humm.  

 

Gisélia – Quando é que se dá assim na história do terreiro, que você tem lembrança ou que está 

registrado? 

Sinha – Quando acontece algum evento, mais evento social do que religioso, como eu estou te 

dizendo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – São muitas... muitas... Há uma problemática assim, digamos, de intolerância religiosa, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Né? Então, a mídia vem para saber da nossa opinião, até porque nós somos um terreiro, né, 

antigo. Então, acontece algum problema com alguma outra casa de candomblé, a mídia vem saber da 
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opinião da gente, se a gente está de acordo, se está junto, se está lutando junto. Dessa forma assim, 

entendeu? 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Ou quando acontece um evento social na praça como o acontecimento do livro de Renatinho 

da Silveira “Candomblé da Barroquinha” que foi um... Sabe? A mídia de todo estado veio para... Né? 

Porque a nosaa casa nunca tinha sido aberta assim para um acontecimento social desse tamanho.   

 

Gisélia – Humm!  

Sinha – É, porque foi a primeira vez que a gente fez o lançamento de um livro. E de uma pessoa que 

tem todo o nosso respeito, o Renatinho é uma sumidade, né? 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Então, a mídia aí... Quer dizer, a gente se mostrou, né, abriu a casa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – E aí a mídia vem sempre dar uma matéria, outra, falar alguma coisa da nossa casa, mas nunca 

em relação à... ao religioso. Em relação ao religioso é muito pouco. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Porque a gente faz o nosso calendário de festas e distribuir com as comunidades religiosas. 

Assim é que a gente divulga o nosso trabalho religioso. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – A gente tem um calendário, começa em junho com a Festa de Oxossi, né, na data de Corpus 

Christi, que é uma data da igreja católica, mas é quando começa o nosso calendário e aí a gente faz 

esse calendário até dezembro. E aí distribui com os irmãos da comunidade religiosa. E aí através... 

através desse calendário tem o boca a  boca, né. Um fala para o outro, vai falando para o outro, falando 

para o outro, porque lá, é óbvio, que têm jornalistas. (risos) 

 

Gisélia - (risos) 

Sinha – Têm jornalistas que sabem da matéria, têm jornalistas também que são da religião, né?  

 

Gisélia – Sim! É isso que eu queria... Eu até vi nesse seminário o trabalho da Cleidiana. 

Sinha – É.  

 

Gisélia – A Cleidiana. 

Sinha – A Cleidiana que é iniciada... 

 

Gisélia – É. 

Sinha – É filha de uma filha de santo daqui da casa. 

 

Gisélia – Ah, sei... 

Sinha – Ela é filha do Cobre, que a mãe de santo do Cobre é filha de santo daqui da Casa Branca. 

 

Gisélia – Pois é. E o trabalho dela é muito interessante, porque... 

Sinha – Muito!  

 

Gisélia – Exatamente, porque ela vai buscar no acervo foto... de fotografia do jornal “A 

Tarde”... 

Sinha – Humm, humm.   

 

Gisélia – Fotografias que representam, que mostram alguma coisa do candomblé.  

Sinha – Humm, humm.   
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Gisélia – Ou seja, os rituais, suas festas...  
Sinha – As suas demandas... 

 

Gisélia – É, exatamente. 

Sinha – É. 

 

Gisélia – Né? Então, isso já tem fotos antigas mesmo. 

Sinha – Têm muitas, da Casa Branca ela tem muitas, ela me disse que tem mais de 100 fotos. 

 

Gisélia – É.  

Sinha – Da Casa Branca, né? 

 

Gisélia – Exato.  

Sinha – Porque a Casa Branca já teve muitos embates, muitas batalhas a serem vencidas por conta do 

preconceito. Foi instalado posto de gasolina aqui, em 1970 mais ou menos, em 1970 e saiu em 1984. 

Em 1984... Sou péssima de datas! Mas foi instalado aqui um posto de gasolina de um suposto dono 

das terras, que acharam que essas terras eram dele. Botou um posto de gasolina e isso foi a maior briga 

assim! Uma comoção nacional. E a gente conseguiu recuperar o terreno então, ela tem fotos dessa... Aí 

a mídia vem, entendeu? Quando acontece alguma coisa assim, aí claro que a gente tem que chamar 

os... Quanto mais gente melhor, né? 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – E nada do que a imprensa para falar mais alto e para levar mais longe a mensagem, né. 

 

Gisélia – É. Pois é, e o que ela fala é exatamente de jornalistas e fotógrafos que são do 

candomblé, né. 

Sinha -  Humm, humm.  

 

Gisélia – E isso para mim é uma surpresa. Quando eu penso no Maranhão, a gente acho que não 

tem muito isso assim.  

Sinha – É... 

 

Gisélia – Pelo menos às... às claras, né? 

Sinha – Humm, humm.  

 

Gisélia – E aqui ela mostrou. Hoje, eu imagino, têm jornalistas... 

Sinha – Tem muito jornalista, aqui a gente têm vários amigos. Têm pessoas iniciadas. Nesse instante 

saiu daqui de carro o que fez o folder da Feira de Saúde, que ele foi até buscar, daqui a pouco talvez 

esteja chegando aí, que é jornalista e é fotógrafo do Correio da Bahia.  

 

Gisélia – Humm, humm.   
Sinha – E ele é iniciado. Ele é uma pessoa iniciada. Ele é ogan. Tem... tem essa menina Cleidiane 

também. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Que é iniciada também. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Filha da Casa também. 

 

Gisélia – Então, essas pessoas que são iniciadas, que estão dentro do candomblé e que estão 

dentro do jornalismo, isso facilita essa aproximação? 

Sinha – Facilita, mas como eu te disse, a gente não se aproveita dessa... desse... como é? Artifício. 

 

Gisélia – Certo.  
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Sinha – Entendeu? A gente não se aproveita desse artifício. 

 

Gisélia – Certo. 

Sinha – Porque a gente acha... “A gente acha”, não. A gente não precisa disso, entendeu? 

 

Gisélia – Humm, humm, claro.  

Sinha – Porque a nossa... a nossa comunicação é através... sabe? Eu falo com um filho, o outro filho 

fala com o outro filho, o outro filho fala com o outro filho... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – E a nossa mensagem vai chegando, chegando, chegando sem precisar a gente fazer uma 

notinha para botar num jornal. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Agora quando o jornalista chega, a gente passa a informação para ele. 

 

Gisélia - (riso)  

Sinha – E quando ele descobre, que chega aqui e procura saber então, ele é bem recebido, entendeu?  

 

Gisélia – Certo. 

Sinha – E muito bem recebido, porque a gente sabe que a gente precisa da imprensa. Mas a gente 

não... É questão de hábito mesmo. 

 

Gisélia – Claro. A senhora acompanha os telejornais daqui, os telejornais da TV Bahia? 

Especificamente quando mostra alguma coisa do candomblé ou do terreiro?  

Sinha – Aí eu paro, até sento para assistir. 

 

Gisélia - (risos) 

Sinha -  Largo o que eu estou fazendo. 

 

Gisélia – E o que a senhora tem visto? Como é que a senhora... Qual a avaliação que a senhora 

faz daquilo que está sendo veiculado nesses telejornais?  

Sinha – Eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que eles só falam em alguma coisa muito 

importante. Ou importante no sentido de valorização deles, da... do trabalho deles ou assim quando é 

uma coisa negativa. Eu acho que a divulgação... aí é bem divulgado, mas no normal eu acho que ainda 

existe um pouco de preconceito de falar de candomblé assim, de falar para divulgar a religião. 

 

Gisélia – E por que? 

Sinha – Só falam no caso de necessidade mesmo. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Se não tiver jeito de não falar. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Eu acho, é minha opinião. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Eu não sei, acho que é preconceito mesmo. Eu não tenho outro... Sabe, porque acho que assim 

como eles vão para a igreja católica, né, em dia de São Pedro, São Jorge, dia de Santo Antônio, 

quando eles sabem que tem um a festa de orixá, eles poderiam  também vir e procurar saber, né? 

Mesmo que a gente não vai... Não pode fotografar, não pode mostrar algumas coisas, mas ter 

informações até para desmistificar essa coisa, né?    

 

Gisélia – Sim. 



483 

 

Sinha – Com as... com as comunidades religiosas. Eu acho que já seria um trabalho legal, né? E, às 

vezes, eu falo isso para o meu amigo “Você que é jornalista, você deveria começar a fazer esse 

trabalho”, né? Falar da festa de santo da sua Casa, o que está acontecendo. Não precisa falar do axé e 

do... sabe? Do sagrado. Mas divulgar que está com evento, o que está acontecendo. Mas eu acho que é 

falta de hábito mesmo nosso. A gente... Nós nos acostumamos a um ficar falando o o outro só 

informando... a informação para a própria comunidade. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Eu acho que não é culpa da mídia, não. (gravação interrompida e retomada em novo arquivo) 

 

ARQUIVO HPSH040 

 

Gisélia – (00:00”)  

Sinha – (00:04”) porque senão... Gisélia é amiga de Renatinho. 

 

Gisélia – Tudo bem? 

Sinha – Está viajando para a França. 

 

Gisélia – É, vou viajar domingo. (riso) 

Voz feminina – Boa sorte. 

 

Gisélia – Obrigada. 

Sinha – Cristina (00:22”) é filha da Casa. 

 

Gisélia – Ah, é? Prazer. 

Sinha – E é casada com um francês. 

 

Gisélia – Ah! Que maravilha! (gravação interrompida e retomada em novo arquivo) 

 

ARQUIVO HPSH041  

Gisélia –  E sobre mais esse calendário de festas, porque eu imagino que tenha momentos, claro, 

que são sagrados...  

Sinha – É. 

 

Gisélia – Que são fechados, mas há momentos em que... 

Sinha – Há momentos públicos. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – É o momento da festa à noite, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Normalmente, começa às 20 horas. 

 

Gisélia – Sim.  

Sinha – E vai até 23 horas, não passa de meia-noite. 

 

Gisélia – Então, o calendário... 

Sinha – Aí é aberta ao público. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Agora tem momentos, como eu te disse, que é coisa interna e só a comunidade pode 

participar. 

 

Gisélia – Então, o calendário que é... 

Sinha – Começa em junho. 
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Gisélia – Sim. 

Sinha – Normalmente, no mês de junho têm três festas, começa com Oxossi, depois tem São Miguel, 

tem Ogum e tem Xangô no dia 29. São três festas no mês de junho, né. E são festas que a gente usa o 

sincretismo, porque a gente faz missa na igreja católica. E essas três festas a gente dá missa para São 

Jorge, para São Miguel e para São Pedro.  

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Então, tem o momento do ritual da missa lá na igreja do Rosário de manhã e depois a gente 

vem para o candomblé para festejar os nossos orixás à noite, que é um momento aberto ao público. 

 

Gisélia – Humm! 

Sinha – Aí temos um intervalo no mês de julho e quando chega final de agosto começam as Águas de 

Oxalá. Aí vai de final de agosto até o primeiro domingo de dezembro, aí a gente tem a festa de três 

domingos de Oxalá, depois tem a festa de Ogum, depois tem a festa de Omolu Bagé, que eu te falei 

que foi domingo agora, de sábado à segunda-feira. Depois tem Xangô, depois tem a festa das Iabás, 

depois tem a festa de Iansã, depois tem a festa de Oxum, da nossa líder religiosa, depois tem a festa de 

Oxossi e Oxum do Barco, que é a última festa, é a festa que encerra o calendário.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Sem contar algumas obrigações da comunidade, de alguns filhos que, às vezes, se iniciam, 

outros fazem obrigação, aí tem essas festas extras que não entram no calendário. Só quando 

acontecem, que marcarem, aí é que a gente começa a fazer os convites e fazer o boca a boca. 

 

Gisélia – Humm, humm. Então, o calendário de festas... 

Sinha – De junho a dezembro. 

 

Gisélia – De junho e dezembro, né, seis meses. 
Sinha – É. 

 

Gisélia -  Um calendário de festas antigo... 

Sinha – Esses são os orixás, os dirigentes da Casa, né, os regentes da Casa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Então, tem sua festa e seu calendário fixo. 

 

Gisélia – Sim.  

Sinha – E tem a festa da comunidade, envolvendo as pessoas da comunidade. 

 

Gisélia – Humm, humm. Mas é um calendário que, como você mesma diz, assim é pouco 

divulgado na imprensa. 

Sinha – Na imprensa. Na imprensa, é. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Ele é divulgado boca a  boca. 

 

Gisélia – Certo. 

Sinha – É “ um selo de correio na boca”, como a gente fala. 

 

Gisélia – Humm, humm. Mas eu imagino que já tenha tido registros. 

Sinha – Ah, sim. 

 

Gisélia – De fotógrafos... 

Sinha – Ah, já. 
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Gisélia – Intelectuais e pesquisadores, né? 

Sinha – Ah, já. Até porque o nosso calendário agora já é meio conhecido, porque a gente tem um  

calendário, né? 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – E a gente distribui. A gente faz um calendário todo ano e distribui. Então, claro que ele vai 

para... para a mão (03:14”), ele vai para a mão de... né, de algumas pessoas... 

 

Gisélia – Sim.  

Sinha – Que são pessoas amigas nossas. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Como esse menino fotógrafo que eu falei. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Cleidiana. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Então, são pessoas que são da família do axé e que têm acesso à mídia. E eles têm esse 

calendário. 

 

Gisélia – Humm, humm.   
Sinha – Agora não sai direto para a mídia para ser divulgado. 

 

Gisélia – Certo, entendi. E o... a Casa Branca tem assim um acervo, digamos assim, desse 

material que... que quando sai na imprensa, quer seja em jornais ou... 

Sinha – A gente tem alguma coisa. A gente está agora aprendendo a guardar essa documentação. 

 

Gisélia – Humm! Isso é bom. 

Sinha – Porque é um  pecado, né? Mas a gente já perdeu muita coisa. 

 

Gisélia – Sim... 

Sinha – Muita coisa. Mas agora a gente está... A gente está sempre aprendendo, né? 

 

Gisélia – É. (risos) 

Sinha – (risos) Então, a gente está fazendo a descoberta de que tudo é importante, qualquer notinha, 

qualquer fotografia, qualquer coisa é um documento, né? 

 

Gisélia – Humm, humm. Isso inclui imagens, inclui textos? 

Sinha – É. 

 

Gisélia – A parte visual também? 

Sinha – É, às vezes, alguma coisa sim. Porque tem muita festa social que a gente faz, né, e que nós... 

Há muito tempo a gente faz uma festa que chamam “Jacaré” e que não era divulgada, não tinha 

fotografias. Agora já fotografa, agora tem uma recordação para passar para os mais novos. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Entendeu? 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Muitos eventos festivos, independente dos religiosos. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Que a gente tem dentro do axé e que, às vezes, a gente não podia fotografar, não tinha o hábito 

de fotografar. 
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Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Hoje não. Hoje a gente já faz. Hoje já se fotografa até as pessoas de baiana vestida dentro do 

candomblé. Só não fotografa depois que está... já os orixás, né, na possessão. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Aí não pode mais. Mas antigamente a gente não tinha isso. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Então, a gente perdeu muito, né. E quando alguém tinha, normalmente, não sabia guardar e 

estragava a fotografia. Fotografia estraga, se você não souber guardar. 

 

Gisélia – É. 

Sinha – Hoje a gente já está conseguindo juntar um monte de material, até Cleidiane mesmo já me 

prometeu algumas coisas. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Para a gente fazer um acervo. Porque têm muitas fotografias mais fora da Casa Branca do que 

dentro da Casa Branca. 

 

Gisélia – Do que dentro, entendi. É verdade. E esse acervo também pertence a vocês... 

Sinha – É, é, é. 

Tem muita gente que tem fotos que a gente nem sonha, nem imagina. Outro dia mesmo uma moça me 

trouxe uma foto aqui e eu pequeninha, quando eu não sabia nem como é que eu era. (risos) 

 

Gisélia – (risos) Eu imagino que a senhora tenha ficado emocionada. 

Sinha – Pois é! Então, assim as pessoas têm fotos, descobrem fotos em outros lugares. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Eu tenho uma amigo que ele é babalorixá e ele mora no Curuzu, o amigo que eu tenho lá e aí 

ele está fazendo um trabalho com o pessoal da Universidade de Harvard.  

 

Gisélia – Ah!  

Sinha – Estados Unidos. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Ele diz que chegou lá num museu que ele descobriu fotos antiquíssimas da Casa Branca. 

Gisélia – Ah!  

Sinha – E ele disse assim “Vocês não têm a metade daquelas fotos que têm lá”...  

 

Gisélia – Ah! 

Sinha – No museu. Quer dizer, né, pessoas que passaram por aqui, porque quantos deles foram 

escritos, né 

 

Gisélia -  Sim. 

Sinha – Pela Casa Branca, Ruth Landes é uma das pessoas, né? 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Então, deve ter uma matéria, deve ter muito... muita documentação da Casa Branca do tempo 

de... desde 1938. A gente nem sabia manusear uma máquina. 

 

Gisélia – É. 

Sinha – Né? 

 

Gisélia – É.  
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Sinha – E ela tirou tantas fotos, tanto assim que a gente fez agora o filme Cidade das Mulheres. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Né? E tentando refazer tudo aquilo que ela, né? A vida dela para cá. 

 

Gisélia – Humm, humm. Essa divulgação ou essa... essa forma de divulgação, ela se dá mais 

então, inicialmente, entre candomblé, né... Estou pensando na história, no passado mesmo. 

Sinha – Humm, humm.  

 

Gisélia – Se dá, principalmente, por essas pessoas que são de fora... 

Sinha – De fora, é. 

 

Gisélia – Pesquisadores... 

Sinha – É. Mais do que de dentro para fora. 

 

Gisélia – “Do que de entro para fora”.  

Sinha – É. Sempre falo... Por isso que a gente tem tanto medo de ser fotografado. 

 

Gisélia – Humm... 

Sinha – Porque as pessoas vêm, né... 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Vinham... 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Fotografavam e iam embora. Não davam satisfação do que estavam fazendo. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Então, a gente ficou, né, com medo, porque se aproveitavam, às vezes, até dessas fotos, né? 

Ganhavam dinheiro, não tem retorno. 

 

Gisélia – É, é verdade. 

Sinha – Ah, obrigada. 

 

Gisélia – E inclusive... 

Sinha – Não tem pão mais nessa casa? 

(voz feminina) – Ô gente! Tem biscoito. (gravação interrompida e retomada em novo arquivo) 

 

ARQUIVO HPSH042 

Sinha – Vai sair tudo aí. 

 

Gisélia – Não, não. Eu... eu... eu dei um pause aqui. (risos) 

Sinha – (risos) É isso tem muito, o povo... As pessoas que divulgam mais o candomblé, mais as 

pessoas que vêm para o candomblé do que as que estão dentro do candomblé. Agora não. Agora as 

coisas mudaram. 

 

Gisélia -  Certo. 

Sinha – Agora as pessoas já fazem a sua casa já preparadas para receber a mídia. 

 

Gisélia – Ah! 

Sinha – É, porque tem muita gente que tem o ego, né? 

 

Gisélia – Sim, sim... 

Sinha – É. Depois... (gravação interrompida e retomada em novo arquivo) 
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ARQUIVO HPSH043 

Gisélia – Então, desse novo momento que a senhora está vendo  aí  no... no candomblé. 

Sinha – Porque hoje as pessoas estão com a mente mais aberta, né? 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha -  Hoje tem menos... apesar...  

 

Gisélia – Boa tarde. 

Sinha - Apesar de todo esse preconceito, mas nós estamos com a autoestima... a autoestima mais 

elevada, né. A gente não tem mais medo de dizer que é do candomblé, a gente não tem mais medo de 

se mostrar, né. A gente sabe... sabe falar e dizer o que a gente quer, que nós temos direitos.  

 

Gisélia – Sim. 

Sinha - Então, as pessoas já abrem suas casas e já convidam, já fazem festas públicas, fazem coisas 

dentro de casa e convidam a imprensa. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Até para divulgar que nós somos pessoas civilizadas, né? 

 

Gisélia – Sim.  

Sinha – A nossa Casa ainda é um pouco arcaica, porque a nossa Casa é de 1800 e lá vai, né. É tudo 

muito fechado. A gente mantém uma tradição, né. E a gente... Tem coisas que a gente não pode fazer, 

que (00:57”)  costuma dizer “Ela faz o que ela encontrou. Ela não veio aqui para mudar nada”. Mas 

têm casas que não, que as pessoas estão começando agora então, você quando começa a sua casa, você 

bota a sua energia do jeito que você quer. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – É diferente da nossa Casa, a nossa Casa ainda mantém uma tradição, a Casa é liderada por 

mulheres, né, é matriarcal por excelência. Homens aqui têm suas funções, mas quem manda são as 

mulheres. 

 

Gisélia – É como a Casa das Minas lá no Maranhão. 

Sinha – É, é. Então, têm essas coisas que é o diferencial, você tem que... 

 

Gisélia – E quando é que a senhora... Como é que a senhora... Quando a senhora avalia que 

começa esse novo momento? Isso se dá quando, digamos assim, Salvador se torna uma cidade 

turística, o Estado, ele investe nesse turismo e aí com isso... 

Sinha – Também, também, também. Eu acho que já... já estava começando, já estava abrindo antes, 

né? 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – E quando Salvador se abre para o turismo, eu acho que isso aumenta, né? Porque essa vinda 

de africanos também para a Bahia... 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Né, essa coisa dessa troca, né? Eu acho que isso... Houve essa necessidade das pessoas 

abrirem a sua casa, né, para se reconhecer também, né? 

 

Gisélia – Humm, humm. E a senhora acha que hoje esse tipo de abertura, esse tipo de exposição 

traz mais benefícios ou traz algumas dificuldades? 

Sinha – Eu não digo que a... que seja... que seja ruim. 

 

Gisélia – Sim.  

Sinha – Mas eu acho que tem que ter limite. Eu acho que como tudo na vida, né, você tem que ter 

limite, porque senão você abre demais e... e perde a essência. 
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Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Né? Perde a essência. Muita divulgação termina você desvalorizando, descaracterizando, né. 

As pessoas estão levando a nossa religião para... para a internet. Isso não é bom. Se perdem os 

segredos. 

 

Gisélia – É verdade, a gente encontra muito vídeo. 

Sinha – Não é? Perde o segredo, perde a essência. E aí, às vezes, é passado de forma errada. As 

pessoas confundem as coisas, né. Confundem, às vezes, o poder, a sabedoria com  religiosidade. Não é 

muito bom, não. De um lado é bom, porque a gente pode se mostrar. Mas do outro lado é prejudicial, 

porque as pessoas extrapolam, abusam, passam dos limites. E aí falam o que não é para falar, mostram 

o que não é para mostrar. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Aí se perde o segredo. 

 

Gisélia – Humm, humm. E o segredo no candomblé é... 

Sinha – É o mais importante. [...], né? O segredo, aquilo que você vê e você não... né, tudo você pode 

falar. Você tem que passar, você tem que sentir, por isso a nossa religião é oral. A questão da religião 

é oral por causa disso, porque você tem que aprender vendo, né, praticando. Não tem nada escrito, 

uma cartilha como ensinar você a fazer santo, como  ensinar você ser iniciado, como você tem que se 

comportar. Você tem que aprender ali na vivência. Aí se você bota isso na mídia, não precisa. Você 

faz uma faculdade de candomblé, todo mundo vai lá e se forma, pronto. Não é? 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Faz menos sacrifício. Em vez de fazer numa casa religiosa, vai para uma universidade fazer 

um curso de pai de santo ou de mãe de santo. Tudo tem suas limitações. Eu acho que a mídia é 

importante até o momento de mostrar que nós somos religião. Mas aí... até aí está ótimo. Não precisa 

mais mostrar porque que isso... Até na religião católica tem muita coisa que a gente não vê ali da 

igreja. A gente vê o que acontece no altar-mor, né? 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Mas lá dentro nos bastidores, você não sabe o que que acontece. Quando acontece uma 

iniciação de padre, o que acontece, os rituais que eles usam lá dentro, por que que na nossa religião 

tem que mostrar? Porque tudo tem que ter um segredo, tem que ter uma segurança, né? Mas a mídia é 

importante. 

 

Gisélia – (riso) E em relação à TV Bahia, especificamente, né. A TV Bahia já quando ela... 

Enfim, era do... da família do senador, ex-presidente, enfim... 

Sinha –  Ele, isso. É ex-tudo. 

 

Gisélia – Ex-tudo, é. 

Sinha – É, é. 

 

Gisélia – É ex-ministro, ex-governador...  
Sinha – É. 

 

Gisélia – Ele foi prefeito também? 

Sinha – Foi. 

 

Gisélia – Antes de ser... 

Sinha – É. 

 

Gisélia – Ele começa, inclusive, a carreira política concomitante com o Sarney... 

Sinha – É. 
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Gisélia – Nos anos 60. 

Sinha – É. 

 

Gisélia – O Sarney era governador lá, acho que na mesma ocasião...  

Sinha – Seu governador, né? 

 

Gisélia – É (risos)  

Sinha – (risos) Ia falar mal, mas (06:32”)(risos) 

 

Gisélia – Então, pode falar, porque eu também falo. (risos) Eles tinham uma relação muito forte, 

né, os dois, muito forte mesmo. 

Sinha – É,  realmente a gente não pode negar que eles são políticos. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – O quanto um era político o outro era. 

 

Gisélia – É verdade. 

Sinha – Isso a gente não pode negar. 

 

Gisélia – É, é verdade. 

Sinha – Com seus erros e seus acertos. 

 

Gisélia – É. (riso)  

Sinha – Não existe ninguém perfeito. 

 

Gisélia – É. 

Sinha – Deus que a gente acha que foi, passou por tanta coisa. O povo até hoje contesta ele.  

 

Gisélia – (risos) É verdade. Mas enfim, a TV Bahia, né, é uma emissora da... da Globo, que é a 

maior emissora... 

Sinha – É. 

 

Gisélia – Rede de televisão nesse país, que é uma rede internacional, né. A rede Bahia, ela de 

alguma forma se aproximou da... do terreiro Casa Branca, fez homenagens, a senhora lembra de 

alguma coisa? 

Sinha – Não, não lembro. 

 

Gisélia – Humm, humm. Mas o... o próprio ACM, ele tinha uma relação muito aproximada com 

os terreiros. 

Sinha – Com todas as comunidades religiosas ele... ele... de matriz africana. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Ele era um político. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Então, ele tinha o dom de... né? 

 

Gisélia – E antes dele? Como era essa aproximação de pessoas do... do... políticas? Começa com 

ele? 

Sinha – Era o Waldir Pires... 

 

Gisélia – Antes dele? 

Sinha – É, que é antes dele, que foi uma pessoa que foi muito boa para o nosso terreiro, uma pessoa... 

foi uma das pessoas que lutou para tirar esse posto de gasolina daqui. 



491 

 

 

Gisélia – Humm! 

Sinha – Alguns artistas... 

 

Gisélia – Que artistas que a senhora lembra... 

Sinha – É... 

 

Gisélia – Importantes da história. 

Sinha – Caetano, Gil, Chico Buarque de Holanda, inclusive veio aqui para abraçar a praça, né. 

Niemeyer, essa, a praça, tem arquitetura feita por Niemeyer. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Que é um dos monumentos da Bahia. Só tem dois. O do Niemeyer é um, esse daqui (08:29”)1 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – E muitas outras pessoas, políticos, que agora... José Carlos Capinan. 

 

Gisélia – Jorge Amado. 

Sinha – Jorge Amado, Carybé. 

 

Gisélia - Carybé. 

Sinha – Pierre Verger, que era amigo firme da Casa, muita gente. 

 

Gisélia – Então, de alguma forma isso contribuiu... 

Sinha – Roberto Mendes também, muita gente. 

 

Gisélia – Humm, humm. E hoje assim quando... desses... De intelectuais, artistas, quem está mais 

próximo da Casa Branca? Políticos... 

Sinha – Renatinho da Silveira. 

 

Gisélia - (risos) 

Sinha - (risos) 

 

Gisélia – É, realmente. (riso) 

Sinha - Renatinho da Silveira, professor Ordep Serra, Olímpio Serra. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – E todos eles participaram dessa luta, dessa batalha aqui, né. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Com a gente. 

 

Gisélia – E... 

Sinha – Muita gente. 

 

Gisélia – E jornalistas assim? Que a senhora... a senhora citou a Cleidiane, né. Tem outros 

jornalistas?  

Sinha – Olha, até tem, agora para lembrar de nomes assim... 

 

Gisélia - (riso) 

                                                           
1 “A praça dedicada a Oxum tem referência croqui de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer. Na praça estão: “o 

sacrário do orixá Dankô, assentado em uma touceira de bambus, o Oku iluaiê ou Barco de Oxum, seguido da 

Fonte de Oxum.” (DOURADO, 2011, p. 10). 
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Sinha – De nome e sobrenome é meio complicado. Mas tem um menino que é muito interessado em 

candomblé, não é assim um... uma pessoa tão conhecida, ele chama Alexandre, ele trabalha no Correio 

da Bahia. O pai dele foi um jornalista também bem famoso, acho que era Álvaro... Como é o nome 

dele, meu Deus? Lira, Álvaro [....]. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Ele e a esposa dele, são pessoas bem assim... Não são ligados à religião, são pessoas 

simpatizantes e respeitosas com a nossa religião. Porque têm aqueles que vêm só para fazer a matéria e 

têm aqueles que vêm para fazer a matéria, mas com respeito ao que está fazendo, né?  

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – À comunidade, que é diferente.  

 

Gisélia – E senhora percebe que a televisão... (gravação interrompida e retomada em novo 

arquivo) 

 

ARQUIVO HPSH044 

Gisélia – Pronto, a luzinha acesa está gravando. Então, a gente estava falando de... de televisão, 

né. Eu ia fazer a pergunta para a senhora no sentido de... Quando esses jornalistas vêm, 

principalmente os da televisão, porque a televisão, ela é um pouco diferenciada em relação aos 

jornalistas que trabalham no jornal impresso ou no rádio... 

Sinha – Humm, humm.  

 

Gisélia – Principalmente, no jornal impresso, né. O jornal impresso não faz, digamos assim...  

Sinha – Grandes... 

 

Gisélia – Não chega, não tumultua muito, né?  

Sinha – É. 

 

Gisélia – Porque, geralmente, é um jornalista e um fotógrafo. 

Sinha – É um fotógrafo e acabou, tira uma foto sentadinha. E jornalista quer mudar o coqueiro do 

lugar, o da televisão... 

 

Gisélia – O da televisão. 

Sinha – O da televisão quer mudar a Casa de lugar...  

 

Gisélia – Isso, pronto. 

Sinha – Quer transformar o... o... 

 

Gisélia - (riso) 

Sinha – A pessoa que está sendo fotografada de cabeça para baixo. Só falta querer mudar a genética. 

 

Gisélia – (riso) A senhora já entendeu o espírito da coisa. (risos) É isso mesmo, né. Eu queria 

que, assim, puxar  um pouquinho da sua memória da... dessas equipes de reportagem da 

televisão quando ela chega num evento e vêm cobrir os rituais, até que ponto ajuda ou... de uma 

certa... há... Há conflitos, né?  

Sinha – Há muitos. 

 

Gisélia – Porque o tempo do candomblé é diferente do tempo da televisão. 

Sinha – Para a gente, para a nossa Casa, como eu te disse, têm pessoas que abrem a casa para 

assistirem até rituais. Por isso que não pode generalizar, porque têm pessoas que abrem. A nossa Casa, 

não. Então, por isso que a gente não tem muito contato com a mídia. Porque realmente essa mídia que 

você está falando, eles querem transformar, mudar a posição da Casa para ele fotografar de acordo 

com o ângulo que ele vê melhor para ele. Ele quer ver coisas que, às vezes, não pode ver. Ele quer 

abrir uma porta que não pode ser aberta. 
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Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Então, por isso que a gente não tem muito esse contato com... com essa mídia, entendeu? 

 

Gisélia – E aí o interesse desse tipo de... de... digamos assim, de cobertura, de reportagem... 

Sinha – Não vem para a nossa Casa. 

 

Gisélia – É sempre vendo o candomblé ou o terreiro ou os rituais pelo lado exótico. 

Sinha – É, é, é. E mostrar como se fosse um a coisa folclórica. E por conta disso, a gente não abre. 

 

Gisélia -  Humm, humm.  

Sinha – Né, porque quando é mostrado, não é mostrado como uma coisa religiosa, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – É uma coisa como se fosse “lembrança da Bahia”. 

 

Gisélia – A TV Globo, especificamente, já veio aqui? 

Sinha – Já, já. 

 

Gisélia – A TV Bahia? 

Sinha – Já, já. E aí fez... E foi muito infeliz quando eles vieram aqui. E as pessoas que... que 

trouxeram a Globo aqui para fazer um... um trabalho, eles misturaram tudo, que mostraram até o 

altar... que nós temos o altar do barracão, como se fosse um espaço sagrado, assim um lugar fechado.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Eles misturaram, botaram a porta perto do altar, fizeram uma transformação, que as pessoas 

que  não entendiam e que não conheciam a nossa Casa, começaram a falar “Ô, a Casa Branca agora já 

está mostrando o quarto de santo”? Quer dizer, eles fizeram  um trabalho, que foi um trabalho assim... 

eu acredito que não foi uma coisa legal. 

 

Gisélia – Humm, humm. A senhora lembra sobre qual era a matéria que saiu?  

Sinha – Foi uma matéria... Tem algum tempo.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Foi uma matéria que a gente foi para a Federação para contestar, que a Federação deveria 

tomar um partido. 

 

Gisélia – Federação? 

Sinha – Federação de Culto Afro. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Tomar partido, que foi um depoimento sobre... Ai, meu Deus... Eu sei que eles falavam sobre 

Exu. E muitas casas se abriram para eles fotografarem. 

 

Gisélia – Certo. 

Sinha – E quando eles chegaram aqui... 

 

Gisélia – Foi tipo assim um Globo Repórter? 

Sinha – Foi um Globo Repórter. 

 

Gisélia – Foi um Globo Repórter? 

Sinha – É, é. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Faz algum tempo isso já. 
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Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Foi um Globo Repórter. E aí eles vieram aqui trazidos por uma filha de santo da Casa, que 

queria, né, achando que estava fazendo... divulgando a Casa. Muitas pessoas inocentes, né? Querendo 

que a Casa aparecesse na Globo. Porque a Globo, né? Quem não quer aparecer na Globo. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Se ela aparecer aqui agora, eu faço qualquer coisa, uma plástica, me modifico para fazer.  

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Se eu não fizer, eles mandam eu fazer, né? Procuro aparecer bonitinha também. Então,  ela 

trouxe e eles na hora de fotografar a Casa, eles fizeram assim... As portas onde eram  lugares que eles 

não podiam entrar, ele botou perto do... desse altar, como eu lhe disse,  e as pessoas achavam que ali 

era o quarto de santo. 

 

Gisélia – Ou seja, em vez de informar... 

Sinha – Ele direcionava perguntas para as pessoas... 

 

Gisélia – Humm. 

Sinha – Que a pessoa, não era uma pessoa esclarecida, e a pessoa ia falando e ficou uma coisa, uma 

matéria para a gente muito de mau gosto, horrorosa. Então, não foi bom. 

 

Gisélia – Houve essa manifestação da federação para a Globo? 

Sinha – Houve, houve. 

 

Gisélia – E houve uma resposta, um retorno?  
Sinha – Houve, mas agora eu não me lembro mais, porque faz muito tempo. 

 

Gisélia – Tá.  

Sinha – Mas houve uma revolta. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Porque foi uma coisa... Ele fez uma coisa... Por sinal, o repórter era Francisco... 

 

Gisélia – Francisco José. 

Sinha – Francisco José. 

 

Gisélia – Que é da TV, que é da TV Globo Nordeste da... 

Sinha – É, é. 

 

Gisélia – Do Recife. 

Sinha – É. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Foi com ele. 

 

Gisélia – Humm, humm. E depois disso, a Globo ou a TV Bahia veio e melhorou? 

Sinha – Depois eles vieram. Depois de algum tempo, vieram para fazer aquele “Hoje é um novo dia, 

um novo tempo que começou”... 

 

Gisélia – Ah, do final de ano. 

Sinha – Aquele do final de ano. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Aí eles já fizeram uma coisa mais light. Acho que para pedir desculpas, né? 
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Gisélia – Sei. (riso) 

Sinha – (riso) Aí já foi uma outra coisa. Também quem veio com eles já foi uma pessoa mais 

esclarecida, uma pessoa que sabe que tem limitações também no que poderia filmar, no que não 

poderia filmar. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – E já foi uma outra relação também. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Erraram de uma vez, mas se desculparam depois. 

 

Gisélia - (riso) 

Sinha – Não vamos crucificá-los. 

 

Gisélia – Está certo. (sorriso) E a... E o telejornalismo local? Os repórteres locais da TV Bahia, a 

senhora lembra de algum episódio assim de cobertura que a senhora queira... 

Sinha – Não. Eles fazem muito, mas a gente assiste.. Eu assisto, mas, sinceramente, assim para te dizer 

agora o que é bom ou ruim... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Entre bom e ruim, para mim, não está... 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Sinha – Está mais ou menos. 

 

Gisélia – Humm, humm. Como é que foi a última matéria, a última reportagem que a senhora 

lembra de ter visto sobre a Casa Branca? Ou...  

Sinha – Ah, sobre a Casa Branca é muito difícil. 

 

Gisélia – É muito difícil. E sobre terreiros, sobre candomblé? 

Sinha – Não. A última matéria agora que falou sobre candomblé e sobre... falou sobre um a pessoa do 

candomblé, que foi Mãe Stella, né? 

 

Gisélia – Ah, sim. 

Sinha – E graças a Deus, foi a melhor reportagem do mundo para a gente, né? 

 

Gisélia – Humm!  
Sinha – Não só por ela ter recebido um prêmio, mas porque ela é realmente uma pessoa que merece 

todo respeito da comunidade religiosa. Foi uma coisa de valorização da nossa... da nossa raça, do 

nosso povo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Foi uma coisa que realmente ela mereceu e ainda foi pouco, foi muito pouco ainda o que a 

mídia fez. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Mostrando a Mãe Stella como fazendo parte da Academia. 

 

Gisélia – Baiana de Letras, né? 

Sinha – Humm, humm.  

 

Gisélia – Bom, agora eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua história, né, da... da 

sua iniciação, da sua história dentro da Casa Branca, me fale um pouquinho da Ekede Sinha. 

(risos) 
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Sinha – (risos) Ai... 

 

Gisélia – A senhora tem quantos anos?  
Sinha – Eu tenho 68. 

 

Gisélia – 78? 

Sinha – 68. 

 

Gisélia – Ah, 68. Humm, humm.  

Sinha – Vou fazer 69 em dezembro e no próximo ano estarei completando meus 70 anos. 

 

Gisélia – Humm! 

Sinha – E eu nasci no candomblé. Quando eu nasci, minha mãe já era iniciada. 

 

Gisélia – A senhora é daqui de Salvador? 

Sinha – É, sou, eu nasci aqui defronte, do outro lado. 

 

Gisélia – Humm! 

Sinha – (08:13”) [Engenho Velho de Brotas] 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – E me criei aqui, me criei, me casei aqui. Fui morar no Rio, passei 20 anos no Rio, tive quatro 

filhos e voltei para aqui novamente. Hoje eu moro aqui no candomblé. 

 

Gisélia – Hoje a senhora é Ekede. 

Sinha – É, Ekede. Eu fui iniciada desde criança dentro do axé. 

 

Gisélia – Sim. 

Sinha – Então, eu me conheço como Ekede desde  muito e sempre. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Ekede é uma pessoa que não tem a possessão, que é iniciada, mas não tem a possessão, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  
Sinha – É confirmada, confirmada como a gente diz para ser mãe. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – E um mãe é aquela... é assessora da ialorixá, da líder religiosa. 

 

Gisélia – Humm, humm. E a... e esse tempo que a senhora ficou no Rio? 

Sinha – É, mas eu vinha sempre. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Vinha sempre, o que dava eu estava aqui. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Tinha... Tem festas que a gente não pode perder, não pode faltar. Então, sempre que eu 

podia... Só se eu tivesse, sabe, até quando ganhava nenê eu vinha com as criancinhas pequeninhas. A 

minha relação com a minha religião é muito forte. E o meu compromisso também. 

 

Gisélia – Humm, humm. E quais são os desafios hoje que uma Ekede como a senhora, né, de um 

terreiro importante e longevo como é o Casa Branca, enfrenta? 

Sinha – Já tivemos... Eu acho que já foi bem mais difícil, né, hoje as coisas estão mais fáceis, né. O 

que a gente se preocupa mesmo é com o bem estar da nossa comunidade, né? A preservação da nossa 

natureza que o povo está acabando, que a gente precisa da natureza, né? É o que a gente cultua, né? 
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Então, a gente... Nossa maior preocupação hoje é com os nossos rios que a gente está perdendo, as 

nossas matas. Eu acho que o desafio maior é esse, é a gente conscientizar as pessoas, até as pessoas da 

nossa comunidade mesmo de que a gente precisa rever essas coisas, né? Como cuidar da natureza? O 

que fazer para melhorar, né? Eu acho que esse é o maior desafio hoje para a gente. 

 

Gisélia – Eu imagino que os rituais tenham sido modificados em função...  

Sinha – Muitos, muitos! Quando minha mãe se iniciou, minha mãe tomou banho num rio que passava 

aqui dentro. 

 

Gisélia – Humm! 

Sinha – Eu, quando era criança, eu brincava nesse rio. E hoje você não tem mais rio na Vasco da 

Gama, acabou o rio, né. Você queria fazer uma oferenda, você atravessava a rua, você ia do outro lado 

era uma mata. Hoje você só tem prédios, ali já está se fazendo prédio também. Hoje você... Você fazia 

rituais aqui embaixo, hoje você não pode mais fazer, porque a rua hoje é cidade, né? Você, 

antigamente, a gente salvava a Casa, abria e iniciava as obrigações soltando fogos 4 horas da manhã. 

Hoje a gente não pode, porque incomoda a vizinhança. Tem que bater até meia noite, por conta da lei 

do silêncio. Quer dizer, muitas coisas mudaram, né? A gente não tem mais hoje o lugar de botar uma 

oferenda. A Paralela que nós tínhamos, estamos perdendo a Paralela, a mata da Paralela. Estamos 

perdendo as lagoas que a gente tinha. Então, tudo isso é orixá para a gente. O mar é orixá, a árvore é 

orixá, a água é orixá, a cachoeira é um orixá. Então, a gente está perdendo o contato com a nossa 

realidade da nossa religião. E acho que o maior desafio do povo de santo hoje é esse, é na preservação 

dos seus valores religiosos.  

 

Gisélia – E toda humanidade perde, né? 

Sinha – Toda humanidade perde, né? Porque a água é um elemento sagrado para a gente, mas é um 

bem comum a todos. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Sinha – Né? Então, se a gente perde um rio é... está perdendo um pouco a vida também, né? Eu acho 

que é isso. 
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APÊNDICE B 

Entrevista com Ivan Ayrá do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá 

Salvador, 19 de novembro de 2014 

                                                                                                       

 

Ivan – Quando a pessoa diz, diz Oyá. Oyá! Aquela coisa assim bem rápida “Oyá, por favor”... 

 

Gisélia – Certo. Humm, humm. Então, Àyrá é seu orixá? 

Ivan – É meu orixá e que as pessoas me chamam de Oyá. 

 

Gisélia – Tá. Você tem quantos anos? 

Ivan – Até porque o meu orúko é Àyrá Alainá Dêiyí, entendeu? O meu nome de iniciação é Àyrá de 

qualquer forma, começa com Àyrá. 

 

Gisélia – Ah. Você pode escrever para mim? 

Ivan – A minha letra é enorme, vai ocupar essa página toda, quase toda. (riso) 

 

Gisélia – Àyrá... 

Ivan – Alainá. 

 

Gisélia – Ala... 

Ivan – Ah, você quer escrever por conta da... 

 

Gisélia – É, da... 

Ivan – Pensei que era outra coisa. 

 

Gisélia - (risos) 

Ivan – É em Yorubá. 

 

Gisélia – Em Yorubá. 

Ivan – É, se escreve assim com esse acento, viu? 

 

Gisélia – Certo. 

Ivan – Não tem til, mas eu boto aqui um... 

 

Gisélia – Tá. 

Ivan – Para você saber que é Alainá (~). 

 

Gisélia – Tá. 

Ivan – Vou botar um. 

 

Gisélia – Tá, ótimo. Você tem quantos anos, Ivan? 

Ivan – De iniciação? 

 

Gisélia – É. 

Ivan – Sete anos. 

 

Gisélia – Sete anos de iniciação, ok. 

Ivan – Estou fazendo sete anos já. 

 

Gisélia – Sete anos. E já está terminando então, essa parte. 

Ivan – (01:18”) está fechando o ciclo, né. 
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Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – A iniciação, ela dura exatamente sete anos. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – A pessoa se inicia, com três anos a pessoa faz uma... uma espécie de renovação da energia e 

com sete anos faz uma outra obrigação, que é a finalização do ciclo, é como se você completasse o seu 

processo iniciático com uma obrigação de... de sete anos. É “como” não, é exatamente isso. 

 

Gisélia – Humm, humm. E como é que começa sua história com o Candomblé? 

Ivan – A minha história com o Candomblé... Eu nasci, posso dizer, dentro do Candomblé, porque a 

minha avó, ela é iniciada, ela hoje é como se fala em Yorubá,  na nação Ketu, fala ialorixá. Mas ela é 

iniciada em uma outra nação, que é a nação dos povos bantos, que é o angola ela é (02:19”) inkisse 

chamada dentro do terreiro por Indaramucaia, ela é iniciada para inkisse que corresponde ao orixá da 

gente do Ketu, ela é inciada para [Kavum], que seria para a gente Omolu/Obaluaê. Por ancestralidade, 

essa a que eu me referi anteriormente, a minha avó paterna. E por ancestralidade, hoje eu sei que é por 

ancestralidade, eu fui trazido para cá para ser iniciado, não sei porquê. Está aí uma... uma grande 

interrogação. Porque eu poderia ter sido iniciado no meu terreiro, da minha avó paterna. E a 

ancestralidade me trouxe aqui por algum motivo. Porque a minha avó materna tinha também... 

frequentava terreiros, tinha adoração pelo orixá e tal. E tenho notícia que ela tinha que ser iniciada, ela 

tinha que cuidar de alguns orixás que também já eram de ancestrais dela. E ela não fazendo isso, isso 

caiu sobre mim. E daí depois essa coisa do orixá, do encantamento não tem muito como explicar, é 

difícil explicar. Se explicasse com tanta facilidade, não era encanto, né? Cheguei aqui aos 14 anos, 

estava andando por aqui com os meninos aí, que eram o sobrinho da Stella, que eram pessoas nascidas 

e criadas aqui dentro, parei aqui. Vinha para aqui só bater papo, aquela coisa de jovens, bater papo, 

brincar e tal, tal, tal. Sem nenhuma pretensão de cuidar de orixá e de que eu tinha que fazer orixá. E 

daí fui ficando, ficando, ficando, aprendendo sobre a... os rituais aqui da Casa, conhecendo as pessoas 

e criando... passei a criar um amor por Xangô, uma coisa por Xangô que... despretensiosamente, tudo 

bem despretensiosamente. Eu não tinha noção de que ia ser iniciado, nada. E passei a ter amor pela 

casa e passei a me considerar filho da casa, mesmo sem ser iniciado. Estava aqui para tudo. Eu ia para 

o barracão, ajudava na decoração do barracão e as pessoas já passaram, as mais velhas pelo menos, a 

me ter como uma garoto da... do axé. Mas nem aqui na redondeza, no bairro onde eu moro... (sorriso) 

Eu moro num outro bairro.  

 

Gisélia – Humm. 

Ivan – Eu vinha passar as tardes aqui com a galera e acabei ficando. E em 2005 que eu vim perceber 

de fato que eu tinha que ser iniciado, que eu tinha que ser iniciado. Passei a perceber como isso? 

Também  fui muito prático também: se é para ser, vamos resolver.  Aí passei a ficar mais próximo, 

sentei com a Stella para conversar com ela, para tentar resolver essa situação da cobrança do orixá, do 

chamamento, na verdade, é um chamado do orixá, né, para comigo. E em 2008, eu fui iniciado. Há 

seis anos, estando aqui em 2014. Olha, como é o encanto, né? Fui, fiquei, fiquei, terminei e fui 

iniciado. Para ressaltar: eu não vim para ser iniciado. Eu não vim para cuidar disso. As pessoas vêm já 

com algum sinal. Eu não. “Porque acontece isso, eu queria ver”... não, eu não vim por causa disso. 

Cheguei e fiquei. (sorriso) E quando eu vi, tinha que ser iniciado. Não é? Aí quando  eu fui... fui para 

casa, falei com minha mãe, não sei o que. Minha mãe também já vinha aqui. Eu falava “não, vamos lá 

na festa”. Minha avó, minha própria avó que é iniciada, que é mãe de santo, ela também vinha para cá, 

para cá. (06:26”)   

 

Gisélia – E o Candomblé para você representa hoje o que na sua vida? 

Ivan – O Candomblé, a minha iniciação é um divisor de águas na minha vida. Eu sou uma pessoa, 

estou falando de mim, eu sou uma pessoa antes da iniciação e sou uma outra pessoa depois da 

iniciação. A iniciação representa para mim o discernimento na vida. Eu saber o que é, qual é meu 

papel enquanto ser humano aqui no mundo. O orixá representa isso para mim. O Candomblé 

representa isso para mim. A minha iniciação representa isso para mim. Foi depois da iniciação que eu 

vim perceber o que era que eu vim fazer aqui, o que é, para que é que eu sou importante aqui na Terra, 

qual é minha função, sabe? Perceber que eu não sou melhor nem diferente, melhor nem igual, mas que 
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sou diferente, por ser iniciado, por ser veículo de um ancestral aqui nesse novo mundo. É isso que é o 

que eu acredito. O Candomblé é importante para mim por isso, por me mostrar o que é ser um ser 

humano. 

 

Gisélia – Qual é sua profissão, Ivan? 

Ivan – Eu sou artesão. 

 

Gisélia – Artesão? 

Ivan – Humm, humm.  

 

Gisélia – Ah, então, você trabalha por conta própria. 

Ivan – Por conta própria. 

 

Gisélia – No... nas suas relações fora do Candomblé, você diz que você faz parte do Candomblé? 

Ivan – Digo. 

 

Gisélia – Teve... Como as pessoas recebem esse tipo de informação?  

Ivan – Tomam aquele impacto, até porque não estão acostumadas as pessoas assumirem com tanta 

naturalidade. As pessoas não estão acostumadas. Acham que as pessoas... continuam achando que as 

pessoas de Candomblé ainda se escondem, contudo ainda continuam achando isso. Eu estava... eu 

estava no médico semana passada. Aí aguardando para fazer um eletrocardiograma na recepção, aí 

tinha umas três senhoras e um outro senhor, as três senhoras cristãs, “evangélicas” como elas se 

denominam, não gostam que chamam de “crente”. Sentadas conversando e conversando sobre o 

Evangelho, né. Uma falando de um fato que aconteceu com ela num ônibus coletivo, dizendo que 

estava no ônibus, aí chegou um rapaz, aí ela se referiu “o rapaz parecia ser diferente” com ironia. A 

evangélica que falou dessa forma, com uma certa ironia, o “diferente” que ela quis dizer e balançou a 

mão é que o rapaz era meio... era homossexual. Aí ela pegou e disse que o rapaz tratou ela com 

hostilidade, né. Diz que pediu a ela que se levantasse. Muito forte até, mas quando ela falou, eu ouvi, 

disse que o rapaz falou para ela “Levante, que eu quero sentar com meu cachorro”. Ela disse que falou 

“Está repreendido o inimigo, seu maldito” ou coisa assim. Aí a outra cristã falou para ela “Você não 

poderia chamar o rapaz de maldito, você não poderia julgá-lo, você não poderia dizer que ele era 

maldito” e ela “Ah, mas na hora”... Então, aí eu entrei. Aí é que ela disse “Na hora não, na hora eu não 

pensei”, ela falando “Eu fui orar, eu não sei o que, eu agi assim, fiquei nervosa”, aí foi a hora que eu 

entrei na conversa. Eu disse “Na hora você... você foi um ser humano. Um ser humano que o sangue 

esquenta, corre, sabe, que fica triste”... 

(voz feminina) – Depois você vê. 

Ivan – ( se reportando a outra pessoa) Está bom. Não esqueço, não. (retoma a entrevista) “Que fica 

triste, que chora, que ri, que se aborrece, que briga, aí é o ser humano, independente da religião. A 

pessoa mais espiritualizada que possa existir vai ter um momento sim de euforia, sabe, de nervosismo, 

vai ter, como foi a senhora nesse momento. Agora a senhora enquanto estudiosa da religião, enquanto 

se diz uma pessoa que é espiritualizada e tal, não deveria agir com um semelhante dessa forma. Você 

devia ter com ele a paciência de dizer, meu irmão, por que você está assim? Está nervoso? Está 

acontecendo alguma coisa? Enquanto uma pessoa que conhece o Evangelho, né, que estuda, que está 

ali, que lê, né, que prega: o que vem para minha casa na minha porta me dá uma...  querer me dar 

lições de... de bom comportamento, como eu devo andar no mundo, você deveria agir dessa forma. Eu 

acho que seria melhor agir dessa forma. Você sairia, você poderia descer do coletivo com um grande 

amigo, não é”? E aí ela “É, aí eu cheguei em casa, aí eu orei” e não sei o que. E ela disse “Pô, meu 

irmão, eu gostei tanto de você ter falado isso comigo. Você congrega em que... em que “igreja” ela 

falou lá ou coisa assim. 

 

Gisélia – Humm. 

Ivan – E eu disse “Eu sou do Candomblé”. Ela tomou um impacto. Ela... para ela esse texto não era de 

uma pessoa do Candomblé, né. Para ela esse texto... Ela pensa que a gente no Candomblé, que o orixá 

ensina a gente... Todo Deus prega a mesma coisa. Todo Deus, seja onde for, no Candomblé, no 

Budismo, no Judaísmo, no Islamismo... O Islamismo é meio complicado. (sorriso) É complicado. Ali 
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ou acolá, pelo menos, a maioria, a grande maioria dos deuses não manda você cometer erro, não 

manda você ser malvado, não manda você ser impaciente, ser intolerante, ser ruim, não manda você 

ser invejoso. Todo Deus só prega o bem. Qualquer Deus, não conheço um Deus que pregue o mal. Eu 

acho que nem o próprio Allah. Eu acho que o fanatismo da... desses indivíduos que estão lá, dos 

seguidores é que é meio complicado, entendeu? Mas eu não acredito que... Allah, eles dizem que 

fazem em nome de Allah. Mas eu acredito que Allah  mande, deve estar escrito lá no Alcorão, nunca 

li. Mas acredito que não deva ser bem por aí. E é isso. 

 

Gisélia – Você acha que aqui na Bahia, na... na televisão, a televisão que é mais ligada à Igreja 

Evangélica,  há essa... digamos, esse ataque, esse afrontamento ao Candomblé, esse desrespeito 

ao Candomblé, você percebe isso?   

Ivan – Percebo sim. Sobretudo nessa... Sobretudo, não. A emissora que fica... que é bem claro esse 

afrontamento é a... é a Record. Até porque... (sorriso) Dispensa até eu querer dizer porque, né. É claro, 

ela é presidida por um... um cristão, um pastor. Aliás, a emissora se dá a partir da Igreja. Então, fica 

tranquilo. E é uma igreja... É tranquilo perceber isso. E é uma igreja que usa a própria televisão, a 

própria emissora para adquirir fiéis. Se eu quero, se eu tenho uma... Vou fazer uma comparação bem... 

bem... bem chula assim. Eu tenho uma loja, uma barraca e você tem outra barraca, eu vou querer fazer 

propaganda para atrair os clientes para a minha barraca. Assim é nas emissoras. Se é uma emissora 

que se dá a partir da Igreja Evangélica e é uma emissora que é... a própria igreja é a emissora. Claro 

que a emissora não vai fazer, levantar a bandeira do Catolicismo, nem levantar a bandeira do... do 

Candomblé. Vai fazer de maneira que aquelas pessoas venham para a igreja deles, venham para o lado 

deles, mas isso não quer dizer que a pessoa precise estar atacando as outras religiões. Isso para mim 

foge até da questão do... do “só querer atrair clientes”, mas sim a intolerância  religiosa que é muito 

forte.  

 

Gisélia – E com relação à TV Bahia especificamente? Assim pelo que... pela sua vivência, pela... 

pela relação dentro aqui do terrreiro com outras pessoas... 

Ivan – A TV Bahia é bem parceira. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan - A TV Bahia é bem parceira no... no... sempre foi, desde o início, com religiões de matriz 

africana. Eu acredito que até por conta da família que fundou, né, a família acho que do falecido 

Antônio Carlos Magalhães. E ele sempre foi ligado às religiões afro-brasileiras. Sempre visitou o 

terreiro de Mãe Menininha. Não sei... não sei explicar da crença dele, o tamanho, se tinha ou se não 

tinha, mas que, no mínimo, a simpatia ele sempre demonstrou pelo povo dessa... dessa religião. E acho 

que sempre foi um... um projeto da própria emissora dar visibilidade a blocos afro, a essa... a nossa 

religião afro-brasileira. Eu acho bem positivo o papel da... da TV Bahia, gosto muito. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – Também é a... é a emissora que eu maios assisto, que eu mais vejo aqui na cidade é a TV Bahia. 

 

Gisélia – Agora eu vou falar especificamente do meu corpus da pesquisa, daquilo que eu 

consegui gravar de reportagens dentro do telejornal Bahia Meio Dia. Aí eu queria que você 

fizesse algum comentário. Então, eu consegui gravar matérias sobre a posse da Mãe Stella, sobre 

o Mestre Didi, é uma matéria ainda em 2011, quando o Museu Afro fez uma homenagem a ele, 

uma exposição sobre a obra dele. Tem uma reportagem sobre Mariene de Castro onde durante a 

sua entrevista, ela fala da sua relação com o Candomblé. E tem as festas que eu estou chamando 

de “Festa de Largo” e que tem uma relação direta com o sincretismo, né, que é a cobertura da 

festa de Santa Bárbara, a festa  de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a festa de São Roque e 

todas essas festas a reportagem está sempre fazendo menção a... ao Candomblé, né, qual é o 

orixá que... que...  

Ivan – Que representa o santo católico. 
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Gisélia – Isso, exatamente. E a festa de... de Iemanjá, né. Então, esse é, basicamente, é o corpus 

da pesquisa. E você antes da minha... de a gente conversar, você estava falando da questão do 

sincretismo. 

Ivan – Humm, humm.  

 

Gisélia – E eu queria que você explicasse como, você aqui dentro do Candomblé, como é que 

você analisa esse tipo de, digamos assim, de cobertura jornalística? 

Ivan – Ah, a cobertura jornalística... 

 

Gisélia – É. 

Ivan – Com relação às festas... 

 

Gisélia – É, às festas. 

Ivan – De largo ou sincretismo? 

 

Gisélia – Do sincretismo.  

Ivan – Na festa de largo. 

 

Gisélia – Na festa de largo, isso. 

Ivan – Eu analiso que tem que ser falado, citado, porque é fato, né, existe. As pessoas, a grande 

maioria é sincrética e a cobertura do jornal não vai esconder isso, né? Tem que fazer de acordo com a 

cultura local. Aqui a maioria adota o sincretismo. Mãe Stella de Oxóssi que em 1984 foi quem 

escreveu uma nota num jornal, não me lembro muito bem, expondo a contrariedade dela com relação... 

com relação ao sincretismo. E a partir daí foi que rolou esse boom das pessoas do Candomblé se 

despertarem para esse tema, né. Eu acho bem interessante a questão da cobertura. E acho até que é 

muito... muito valorizado até a questão, a cobertura das festas de largo, entendeu? Agora o 

sincretismo, um ponto, a festa de Iemanjá, vou voltando a te dizer...  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – A festa de Iemanjá é a única festa que não é sincrética, no meu ponto de vista, não tem como 

ser sincrética, pelo menos, num todo. Por que? A festa de Iemanjá, aliás essas que você falou, a festa 

de São Roque, do Senhor do Bonfim, a festa de Santa Bárbara, a festa da Conceição da Praia, só a 

festa de dois de fevereiro que é a festa de Iemanjá. A cobertura jornalística fala “ festa de Iemanjá”. As 

outras festas o jornalista fala “a festa do Senhor do Bonfim, que no sincretismo religioso é Oxalá”. No 

dia de Iemanjá na matéria isso não é citado “Vários adeptos estão aqui hoje para trazerem presentes 

em homenagem à Iemanjá, a Rainha do Mar”. Não se fala “ a festa de Iemanjá que na religião 

católica”... Não é citado isso, por isso que eu digo que é uma festa... A festa que não é sincrética é o 

dia de Iemanjá, dia dois de fevereiro. Não sei se observado, pelo menos, eu observei, eu observei isso. 

Na festa de Santa Bárbara o jornalista também fala “Ah, a festa de Santa Bárbara que nos sincretismo 

religioso é Iansã”. 

 

Gisélia – É Iansã. Humm, humm.  

Ivan – Na festa de Iemanjá não. 

 

Gisélia – E procuram sempre entrevistar pessoas que dizem isso também. 

Ivan – É, que dizem isso, né.  

 

Gisélia – É. 

Ivan – Porque a grande maioria, aliás, a maioria e as pessoas que estão ali, que é a grande maioria dos 

que estão ali naquela festa, além da maioria do povo de Candomblé ser sincrético mesmo por conta 

de... de criação, de cultura, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – Porque foi assim que foi, que cresceu, aprendeu, os pais eram, né, os avós e tal. E a grande 

maioria que está ali na festa também vão exatamente por conta do sincretismo, não é? Eles estão ali de 
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vermelho e branco ou só de vermelho em homenagem a Iansã. Mas em casa ele tem uma imagem de 

Santa Bárbara, acendeu uma vela antes de ir para lá, né. Aí arriou - como a gente fala aqui no 

Candomblé “arriar”, ofereceu um prato com acarajé, que é uma oferenda de Iansã. Santa Bárbara não 

recebe oferenda de acarajé. Santa Bárbara é um santo da Igreja Católica. Iansã é um orixá, é um Deus 

africano, que aqui no Brasil, perpetuada aqui no Brasil no Candomblé, na casa de culto de orixá, que é 

conhecida como Candomblé. 

 

Gisélia – Eu estive na festa de 2012 e eu vi que tem assim, têm rituais... na festa de... de Iemanjá 

que eu estou falando, especificamente. Eu vi que têm rituais que vêm da Umbanda, mas também 

têm rituais que vêm do Candomblé. É assim mesmo?   

Ivan – É assim. 

 

Gisélia – Os terreiros de  Candomblé, eles não vão para a festa? 

Ivan – Os terreiros de religiões afro-brasileiras... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – A gente pode dizer assim que fica melhor, eles vão todos para a festa: Umbanda, Candomblé, 

Quibanda. Iemanjá é um orixá muito popular. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – É  um orixá muito popular. Você vê que muita gente não é de Candomblé e chega na virada do 

ano, compra uma rosa, uma flor branca e vai na beira da praia oferecer à Iemanjá. Até parece que 

nesse momento Iemanjá fica uma... uma divindade fora até da religião afro-brasileira. Porque pessoas 

outras, qualquer, falam de Iemanjá ou oferecem coisas para Iemanjá, vai no mar e tal. Às vezes, nunca 

nem foi num terreiro de Candomblé, mas na virada do ano oferece uma flor à Iemanjá. E na festa de 

Iemanjá, isso se dá claramente, a gente vê que muita gente que esta ali vai oferecer presente como se 

fosse assim a “Deusa do Mar”, como se fosse uma Deusa meio brasileira, né, Deusa do Mar. E não 

uma Deusa africana que tem como seu elemento de morada as águas, né. Assim como  se entrasse na 

mata e... e como se fizesse parte do folclore, né? E oferecesse alguma coisa à Currupira, como é que 

chama assim, né.  

 

Gisélia – É. 

Ivan – Assim eu acho que eles fazem essa relação com Iemanjá. Eles esquecem até que Iemanjá é uma 

Deusa africana e que é cultuada aqui no Candomblé. Nesse dia vão todos os terreiros render 

homenagem porque Iemanjá é mãe dos orixás, é mulher de Oxalá que é o grande pai. E é conhecida 

como [Iaori]. “[Iaori]” (transcrição sonora) quer dizer “mãe das cabeças, aquela que tem o poder” de 

cuidar de nós, da nossa cabeça, de nos dar equilíbrio: Iemanjá, que na verdade a pronúncia correta é 

“Yemonjá” que quer dizer “uma mãe  cujos filhos são peixes”.  

 

Gisélia – Então, o terreiro, ele é... Afonjá também participa? 

Ivan – Não, o Ilê Axé Opô Afonjá não participa diretamente da festa de Iemanjá no sentido de ir fazer 

roda, armar aqueles caramanchões, levar atabaque não. Não é impedido de nenhum filho da Casa ir lá 

e levar um presente para Iemanjá, mas não é motivado. Não há uma motivação pelas mais velhas no 

terreiro de sair em comitiva e ir lá fazer grandes homenagens, até porque o presente, aqui no terreiro, 

tem um presente específico para Iemanjá.  

 

 

Gisélia – E é nessa mesma data? 

Ivan – Não. O terreiro oferece presente à Iemanjá no final das festas, que por acaso foi ontem o 

presente de Iemanjá. Foi ontem. 

 

Gisélia – Ah, eu perdi... 

Ivan – Foi o dia do presente de Iemanjá e de Oxum. De Iemanjá e de Oxum. O daqui do Axé Opô 

Afonjá é oferecido na Bahia de Todos os Santos, desde a fundação do terreiro, há mais de 90 anos. Aí 

sai a comitiva do terreiro, porque é só... Porque esse... a festa de Iemanjá, a de lá, a de lá do Rio 
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Vermelho é um tanto profana, não é? Tem a questão religiosa forte, mas é um tanto profano, tem 

samba de roda, tem bebida, né? É aquela coisa na rua, aquela pilhéria, aquela brincadeira toda, além 

do... do religioso. E já aqui no Opô Afonjá é altamente religioso. 

 

Gisélia – Qual é a data? 

Ivan – Não tem uma data específica, é no final das festividades. As festividades, elas terminam... 

 

Gisélia – Então, é a última festividade? 

Ivan – É, é a última, é o último ritual anual. 

 

Gisélia – O último ritual. 

Ivan – Anual. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – As festividades, elas terminam entre 15, 16, 17 de novembro. 

 

Gisélia – E começa em setembro, é isso?  

Ivan – Começa em setembro, a segunda etapa. Na verdade, o primeiro ciclo, ele se dá em junho com a 

festa de Oxóssi e Xangô. Aí para agosto, julho, agosto, setembro e retorna... Julho, agosto e retorna em 

setembro, outubro e novembro e encerra com o presente que se dá entre 17 e 18 de novembro, o 

presente das águas, que é um... a finalização das festas do ano. 

 

Gisélia – Como é que é esse ritual do presente? 

Ivan – O ritual do presente? Ele se dá... As pessoas do terreiro, os filhos de santo do terreiro e pessoas 

amigas e devotos, pessoas da imprensa que dão credibilidade à Casa e que são amigos da Casa 

oferecem presentes, né, perfume, as coisas que...que o orixá feminino, mulher gosta, brinco, flores e 

outras coisas. Aí é feito um ritual de...de arrumação desse...desse presente que é feito pelas mais 

velhas da Casa, que aí entram coisas de cunho secreto. E isso, essa arrumação, ela se dá  no dia 

anterior. No dia anterior, o presente já fica aos pés do orixá e, na manhã seguinte, sai a comitiva com 

as filhas de Iemanjá e de Oxum, as mais velhas e o outros membros do terreiro para ir em direção até o 

mar. É providenciado uma escuna, uma embarcação, nós do terreiro embarcamos com o presente, 

saímos daqui do terreiro cantando para todos os orixás até lá, o local. E chegando lá é oferecido o 

presente. Tem um cântico, o ritual em alto mar e tudo é oferecido e aí voltamos. Na volta, acontece 

outro ritual aqui da casa e tem um momento de confraternização que é o final das...dos rituais anual. E 

é assim que se dá.  

 

Gisélia – Lá no mar é sempre no mesmo lugar? Ou cada ano muda o ponto onde... 

Ivan – É no mar. 

 

Gisélia – Tá. 

Ivan – No geral, é em alto mar, né. 

 

Gisélia – Humm, humm. Não, eu digo a saída da escuna é sempre de que praia? 

Ivan – É sempre aonde ali na...no terminal da Bahia de Todos os Santos. 

 

Gisélia – Ah! 

Ivan – É sempre ali. 

 

Gisélia – Tá. 

Ivan – É sempre ali. Até eu acredito que é sempre ali, porque a mãe Aninha, a mãe Senhora, tinha 

muita relação também com pessoas...sobretudo, Mãe Senhora com...Mãe Senhora vendia ali, na rampa 

do mercado, né. Mãe Senhora foi a terceira ialorixá daqui, vendia produtos africanos e coisas, cocada, 

essas coisas, ali na...ali na rampa do mercado e ela criou relações muito importantes ali com  pessoas... 

pessoas dali. Eu acredito que essa facilidade de...de ter o presente, as coisas ali daqui do Axé, se deu 

exatamente por essa...por esse intermédio da relação que ela tinha com as pessoas de lá.  
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Gisélia – De um modo geral, os terreiros mais antigos, os chamados “mais tradicionais” segundo 

os pesquisadores, eles não estão na festa de Iemanjá, a profana?  

Ivan – Não. 

 

Gisélia – São... 

Ivan – De um modo geral, os terreiros mais tradicionais não estão em nenhuma dessas festas.  

 

Gisélia – Em nenhuma dessas festas.  

Ivan – Pelo menos, hoje. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – Pelo menos, hoje. 

 

Gisélia – Ok. 

Ivan – Eu acredito, aí é uma leitura minha, eu acredito que...que, antigamente, quando a coisa... 

Porque tudo se começa muito mais no...na...no religioso. E depois o profano começa a sobressair 

muito. Eu acho que, quando passou o profano a sobressair, foi onde os terreiros tradicionais se 

afastaram, entende? Porque antes a coisa era aí, tinha o profano sim, mas a...o importante era ir fazer a 

adoração, o louvor àquela divindade. Depois disso, se fazia roda de samba, que também é uma coisa 

ligada a terreiros, aí tinha bebida, aquela coisa e tal. E hoje me parece que o profano, o outro lado da 

festa se tornou muito mais importante do que a questão da fé e da religiosidade. Eu acho que é isso 

que faz os terreiros tradicionais se afastarem. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – Que são os terreiros mais antigos, que são os terreiros até responsáveis por...pela fomentação de 

tudo isso, né. 

 

Gisélia – Você está...está tranquilo? 

Ivan – Estou tranquilo. Quando for, eu te digo. 

 

Gisélia – Tá. Então, me fale desse...dessa parte do cântico. 

Ivan – (canta em Yorubá) Ela cantou isso, porque esse é um cântico de louvor muito profundo à 

Oxóssi, que é o orixá dela. Por isso  que antes...Isso é no início da fala dela na posse, né. 

 

Gisélia – Do...na...No discurso está no final. 

Ivan – No final. Pronto, então, no final de... de todo o discurso, ela faz esse cântico de louvor ao orixá 

também chamado de [Eledá]. [“Eledá”] quer dizer “aquele que o criou, o criador” dela, que é Oxóssi. 

Nada mais justo, porque todo...tudo, essa glória, essas honrarias que ela vem recebendo é exatamente 

por conta de religião. Porque ela escreve sobre a religião, não é? Nada mais justo do que ela fazer essa 

saudação em louvor a Oxóssi, que é o orixá para o qual ela foi iniciada. 

 

Gisélia – E que tipo de cântico é esse? É sempre um...um...Na liturgia ele está em... 

Ivan – Esse canto... 

 

Gisélia – Na liturgia ele é... 

Ivan – Esse cântico, é um cântico de suma importância. É o cântico em que quando a gente vai fazer 

reverência a Oxóssi, o primeiro cântico a ser entoado é esse.  

 

Gisélia – Como ele se chama? 

Ivan – Ele não tem um nome específico. 

 

Gisélia – Humm. 

Ivan – Esse cântico no Candomblé, ele não tem um nome assim específico. 
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Gisélia – Humm. 

Ivan – Na verdade... 

 

Gisélia – Mas é o primeiro cântico. 

Ivan – Têm tipos de cânticos, né. 

 

Gisélia – Tá.  

Ivan – Tem. Temos aqui é [Orin], que seria a música, temos o Oriki, que seria uma espécie de... não 

deixa de ser um cântico, porque termina sendo cantado também, mas é uma espécie de poema recitado 

sobre a história do orixá, sobre o comportamento, sobre o que seria aquele orixá, louvação àquele 

orixá. E tem a [Adúrà] que seria uma reza, uma súplica. 

 

Gisélia – Ok. (gravação interrompida e retomada em novo arquivo) 

 

                                           - Arquivo IVAN 9 -  

Gisélia – Agora o percussionista. 

Ivan – O convite para o...para o percussionista, ele só se deu para dar um...um...abrilhantar o cântico. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – Até porque Dudu, ele é senegalês, ele não fala Yorubá. E esse cântico é totalmente Yorubá, né. 

Apesar de estar sendo iniciado, acho que é só meramente por isso. 

 

Gisélia – Humm, humm.  
Ivam - De ele ser um africano, aí fica uma coisa mais...dá uma certa realidade, sei lá, à coisa, né. Um 

africano entoando o cântico Yorubá e um africano tocando tamã. 

 

Gisélia – Tamã. 

Ivan – Chama tamã. Acho que é isso. 

 

Gisélia – Ok. Esse roteiro da posse foi, né, eu digo assim de como se dá, de como que vai ser. 

Claro que a academia tem o seu ritual e tudo, mas foi também feito...foi definido por Mãe Stella. 

Ivan – Sim, sim, sim.  

 

Gisélia – Teve uma participação direta no... 

Ivan – Sim, sim, sim. A academia... 

 

Gisélia – E como seria essa... 

Ivan – A academia deixou ela bem à vontade. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Ivan – No sentido de...de datas. Até a data foi.. 

 

Gisélia – (01:10”) 

Ivan – Foi discutida com ela, entendeu? 

 

Gisélia – Sim. 

Ivan – Teve um que foi exatamente no dia 12 de setembro, data em que ela foi iniciada. Ela foi 

iniciada em 12 de setembro de 1939. 

 

Gisélia – Ela entra na...na... 

Ivan – Ribamar Feitosa Daniel [Ribamar Daniel Feirosa], ó grande Oxalá,  a ti obá Xangô. Ó grande 

Oxalá Olualadê que é o nome dele de (01:39”)  e [Obá...] que ele tomou posse desse título agora em 

junho, que passou a ser o Obá de Xangô, o Obá da direita, que seria o Obá que tem direito a voz e 

voto. Aqui no Axé Opô Afonjá tem o Corpo dos Obás,  

Gisélia – Sim. 
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Ivan – Né, criado por  Mãe Aninha em 1936. E ele é presidente da Sociedade Cruz Santa do Axé Opô 

Afonjá. 

 

Gisélia – E essa escolha foi ela que... 

Ivan – A escolha é feita por Xangô. 

 

Gisélia – Ah! 

Ivan – A escolha dos Obás é feita por Xangô. A escolha dos Ogãs e Ekedes é feita pelo orixá.  

 

Gisélia – Humm, humm, ok.  

Ivan – Não é meramente da vontade “Eu quero ser Obá, eu quero ser Obá”. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Ivan – A vontade é sempre... Num terreiro de Candomblé, a vontade é sempre do Deus. 

 

Gisélia – Ok. 

Ivan – Pode ter até interferência do... do humano e tal, mas se o Deus não quiser, nada feito. (gravação 

interrompida e retomada em novo arquivo)  

 

                              - Arquivo IVAN 10 -  

 

Gisélia -  Sim, me fale. 

Ivan – Todo cântico Yorubá, todo cântico no terreiro, ele tem o solo e o coro, no geral. Então, sempre 

tem uma pessoa que a gente fala assim “a pessoa que tira a cantiga” e “quem responde a cantiga”, né. 

Como essa (canta – transcrição sonora)  “Olô uomo pemiôá ieiê ode mo pemiô olubola ipê”. Solo, 

agora foi o solo. Aí o coro  (canta – transcrição sonora) “Aipê mo pemiá ieiê, ode mo pemiô ulubola 

ipê”. Solo  (canta – transcrição sonora) “Eodemiô ai pê aiê”. Aí vem o coro de novo  (canta – 

transcrição sonora) “Ode mo pemiô ulubola”, porque sempre uma pessoa tira  e outro responde. Mas 

não aleatoriamente. Tem a... a parte do solo e a parte do coro sempre. A maioria das cantigas, como a 

cantiga de... de Xangô, por exemplo, o... o solo, vamos dizer assim  (canta – transcrevo o som) “Manã 

manu belo queôdo”. Áí o coro responde  (canta – transcrição sonora) “Ebári moxê ajubi onijá  belocô 

ebani moxê copadê”, o coro. O solo  (canta – transcrição sonora) “Manã manu belo queôdo”. E o coro 

“Ebani moxê ajobi onijá belocô ebani moxô copadê”. Aí o solo varia  (canta – transcrição sonora) 

“Ebani moxê”. E aí o coro “Copadê ebani moxê copadê”. 

 

Gisélia – Que lindo! (sorriso) E nesse momento, os instrumentos musicais, os atabaques... 

Ivan – Sim, os atabaques acompanham. 

 

Gisélia – Acompanham. 

Ivan – De acordo com... Tem cântico que na hora exatamente do coro, de uma passagem do cântico, o 

atabaque faz determinada variação e a coreografia também. A coreografia, ela vai se encaminhando 

junto com o cântico e com a variação do atabaque, a variação do cântico também. 

 

Gisélia – Humm. 

Ivan – É uma coisa coordenada com a outra. 

 

Gisélia – Ok. E por falar em atabaque, eu queria que você... (gravação interrompida e retomada 

em novo arquivo) 

 

                                        - Arquivo IVAN 11 -  

Ivan -  [...] há um ritual. Depois desse ritual, após um ano há um... uma consulta ao oráculo para saber 

qual é a vontade de Xangô, qual é a pessoa que vai passar a ser porta-voz dele aqui no terreiro, quem 

vai administrar a Casa dele. Então, nesse momento que Mãe Stella foi escolhida. 
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Gisélia – Ok. O Candomblé tem sempre, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho percebido, 

tem a música, tem a... a dança  e tem o canto.  

Ivan – Sim. 

 

Gisélia – São três elementos...  

Ivan – Muito lúdico, né? 

 

Gisélia – Muito lúdico, muito forte. Você diria que tem uma poesia nessa... nessa composição, 

nessa... nesse conjunto? 

Ivan – Sim, sim, com certeza. Com certeza. Quando a gente dança, nós dançamos para o orixá aqui no 

barracão. Aquele movimento é um movimento... Tipo, quando Xangô está dançando o [alojá] ele está 

mostrando toda sua virilidade, onde ele tem uma... uma relação muito forte com  as pedras de raio,né, 

onde ele pega as pedras de raio e aponta para o céu e atira sobre seus inimigos, né. Iemanjá, Oxum... 

Iemanjá que vai dançar uma cantiga tipo  (canta – transcrevo o som) “Emarô mimuri orixaê lodô ê 

emarô mimuri orixaê lodô”. Tem um momento que Iemanjá se... se coloca no chão e faz menção de 

como se estivesse se banhando nas profundezas das águas, tomando banho, se acaricia seu corpo se 

molhando. E Oxum num outro momento num outro cântico “É do Oxum madela ô, é do Oxum madela 

orô”. É o momento que ela vai no fundo do rio, né, mostrar aquela... aquela questão da vaidade, vai se 

maquiar, vai cuidar do cabelo, nesse momento, ela faz, dançando faz toda essa representação do que, 

na verdade, o orixá é. Não é... Não se dança de forma qualquer aleatória. Todo cântico tem a sua 

dança, todo cântico tem a sua dança. 

 

Gisélia – E toda dança tem o seu...  

Ivan – O significado. 

 

Gisélia – Significado, tem um... 

Ivan – Que é aquela... Na verdade, é contando, a própria dança conta a história do orixá. Não é porque 

se fala que Oxum é maternal, que é vaidosa, você vê Oxum dançar um... um ijexá daquele jeito com 

aquele dengo todo, com aquela coisa toda, né, se cuidar, se maquiar, você percebe, Oxum é um orixá 

vaidoso. Se ela faz um outro... uma outra parte da dança, você sozinho percebe, Oxum é maternal. Ela 

própria ali dançando, parece que está  contando quem é ela, né. Você  Xangô dançando de forma 

rápida, sendo arrojado, forte, aquela coisa forte. Você consegue sentir a pose de Xangô, Xangô é um 

rei. E, às vezes, nem precisa nem alguém dizer, ele se porta como um rei. Ele dança como um homem 

forte, como um homem poderoso.  

 

Gisélia – Humm, humm. E cada dança, claro, também tem o seu toque, né? 

Ivan – Exatamente. O toque, exatamente. 

 

Gisélia – Só mais uma.. 

Ivan – Têm cânticos e têm danças e toques específicos. (gravação interrompida e retomada em novo 

arquivo) 

 

                                                - Arquivo IVAN 12 - 

Ivan – Específico para Oxum, o Ijexá. 

 

Gisélia – Ijexá?  

Ivan – Ijexá. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Ivan – O Alujá, o Batá, né, para Xangô. Oxóssi adora o Aguerê, é um toque específico, é um toque em 

reverência à Oxóssi. O Ibí é um toque para Oxalá. O Ilu para Iansã. E assim vai.  

 

Gisélia – Mas os instrumentos são sempre os... os mesmos.  
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Ivan – Sempre os mesmos. Três atabaques: o rum, rumpí e o lê. O maior, o médio e o menor. 

Acompanhado por gã, que é conhecido também por agogô e xequerê, que são aqueles... aquela cabaça 

cheia de... de pontas que faz um chocalho.  

 

Gisélia – Só um... tem uma... uma... (gravação interrompida) 
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APÊNDICE C 

 Resumo da entrevista com o Griot Doudou Ndiaye Rose Thioune 

Salvador, 3 de novembro de 2014 

 

O griot Doudou Ndiaye Rose Thioune partiticipou da cerimônia de posse de Mãe Stella na 

Academia de Letras da Bahia e sua imagem e cântico aparecem na reportagem da TV Bahia, exibida 

no Bahia Meio Dia. Durante a conversa com o griot, realizada no Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, ele 

explicou que o seu cântico tem o sentido de pedir aos orixás que intercedam por Mãe Stella. Disse que 

a canção pede pela ialorixá e também pede paz para o mundo. Pede ainda para Mãe Stella que faça 

uma reza por todas as coisas que fazem parte da vida. Pede para que os orixás lhe dêem força para 

continuar a sua missão de pedir pela paz. Pede aos orixás para fortacê-la para que ela possa continuar 

ajudando a todos os que procuram o candomblé em busca de saúde.  Em resumo, ele diz que se trata 

de uma canção que pede a paz e que pede para que a ialorixá continue rezando pela vida, pela paz e 

pelas pessoas. 

Sobre o candomblé disse que é uma religião interessante. Contou ainda que é filho de Oxalá. Ao 

ser indagado sobre a sua profissão disse que é percussionista, músico, cantor e que também dança. 

Também se apresentou como professor de escola pública municipal, em Salvador chamada “Escola 22 

de abril”, localizada no bairro Tacredo Neves. Ele ministra a disciplina História Africana.  

Doudou Thioune contou que nasceu em uma família de “griot de sangue”. Explicou que,  nessa 

condição, quem nasce em uma família de griot na África tem que saber cantar, saber dançar, saber 

contar história. Griot significa ser contador de história. Revela que, antigamente, na África, não havia 

nada escrito e que cabia ao griot o papel de observar tudo para depois divulgar o que ficou sabendo.  

Na África, o griot é uma espécie de “braço direito” de um príncipe, de um rei. O trabalho do griot é 

contar a história do príncipe também em cântico e dança. Disse que se nasce em uma família de griot. 

Griot, portanto, é famíia, é sangue. “É um sábio”. Nasce-se griot. E que o griot vive com a família do 

rei. “Ser griot é um dom. É uma dádiva divina. Vem de deuses”, declarou.  Sobre a sua família de griot 

disse ainda que é filho de uma dançarina em Senegal. 

No Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, Doudou Thioune disse que acompanha as canções em iorubá, 

mas não compreende o significado por não conhecer a língua. 
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APÊNDICE D 

 Entrevista com Pai Euclides da Casa Fanti-Ashanti 

São Luís, 18 de setembro de 2013                                 

         

 

                                          - Arquivo PAI EUCLIDES 1 - 

 

Gisélia – Juninos e festejos religiosos de religiões... de religião da matriz afro-brasileira, 

Candomblé e Tambor de Mina. O senhor me autoriza? 

 

                                       - Arquivo PAI EUCLIDES 2 - 

Pai Euclides – Sim. 

 

Gisélia – Ok. 

Pai Euclides – Às vezes, as pessoas que vêm fazer pesquisa aqui trazem um...  

 

Gisélia – Um papel, né? 

Pai Euclides – Um informe, né, porque a gente preenche autorizando e coisa, mas mesmo assim só 

verbalmente tudo bem. 

 

Gisélia –  Humm, humm. É eu... 

Pai Euclides – (00:15”) do trabalho, né, que tenha referência...   

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – E tal, pela importância...  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – E também nós exigimos aqui na Casa, nós temos uma diretoria que tudo que seja 

pesquisado aqui, que as pessoas deem um retorno, né?  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Desse trabalho, se é escrito, se é imagem, normalmente, ocorre assim.  

 

Gisélia – Sim. E o senhor tem toda razão. Eu acho que é o mínimo que o pesquisador pode fazer 

com as pessoas com as quais ela está trabalhando, né. Porque esse é um... é um conhecimento 

que a gente vai desenvolvendo de forma coletiva, né. Eu acho que eu estou aqui nesse momento 

também, aqui com o sentido de aprender com  o senhor, porque o senhor é que conhece Tambor 

de Mina. Bom, então, eu queria começar a pedir assim algumas informações especificamente 

sobre o... o Canjerê que foi o ritual que eu acompanhei no sábado passado, que o senhor me 

falasse dos sentidos, né, desse ritual. Qual a importância dele para a Casa Fanti-Ashanti? Enfim, 

para depois a gente começar a falar de outras questões específicas sobre o Tambor de Mina e 

sobre a questão da relação com a imprensa que depois eu vou trabalhar com o senhor aqui. 

Pai Euclides – O Canjerê é um ritual difundido em vários terreiros, né. E em alguns terreiros eles 

chama de “Borá, Tambor de Borá”, em outros eles chamam de “Tambor de Índio” e nós aqui 

chamamos “Canjerê”. E esse Tambor de Canjerê aconteceu em 1954, no mês de setembro. Quando eu 

comecei a fazer o Canjerê, na verdade, eu ainda não tinha terreiro. Então, eu toquei num lugar por 

nome Santinho, aqui nas margens do Rio da Canga, na casa de um senhor por nome João Pinheiro. Na 

casa desse senhor eu tinha apenas guardado uns mantimentos de alimentação, as roupas e etc, 

indumentária e tal. Mas na verdade, o toque era feito no tempo, né. Então, a gente fazia aquelas 

tocaiazinhas, aqueles (02:42”) de acampamento onde a gente começava a fazer as nossas rezas e 

quando era na hora do ritual e dança, dançava todo mundo (02:52”) não dançava dentro de casa. 

Então, nós fizemos isso lá nesse lugarejo Santinho em 1954, 1955, 1956 e 1957, quatro anos. Em 

1958, eu já tinha aberto um terreiro (03:09”) em 1958. Então, quando chegou setembro já fiz o quinto 



512 

 

toque do Canjerê já foi no terreiro. A gente fazia o toque dentro de casa, mas tinha um momento 

também que a gente dançava fora do templo, né. E de lá para cá foi que eu mudei para cá em 1963, dia 

16 de outubro de 1963 eu mudei para cá para esse local e estamos até hoje aqui e o Canjerê continua 

isso. Então, o Canjerê é uma festa indígena. Não é aquela... aquele ritual indígena dos nativos, né. É 

assim de uns índios já espírito, não é aquela coisa do material, né, é bem espiritual. É tanto que 

pessoas que bailam aqui, que recebem as entidades, não se pintam, não usam tinta no rosto, essa  coisa 

toda, porque não é aquela coisa mesmo de... do índio lá na sua tribo, né. É coisa do índio, mas coisa de 

encantaria. Mas tinha  alguns terreiros que fazem e que usam pintura, pintam o rosto e tal. Eu acho que 

é um a questão de gosto de cada um, né. Eu não... não acho assim muito legal essa coisa, porque é 

difícil até comparar, não é a mesma coisa. As manifestações que acontecem, ou seja, as práticas e ritos 

lá nas aldeias, embora se difere de uma aldeia para a outra mesmo aqui no Brasil, elas são diferentes a 

qualquer preço, nos cantos, a linguagem e tal. E a gente leva como pode a coisa de encantado então, 

no nosso Canjerê se manifestam várias entidades   índios, que são índios mesmo, espírito de índios, 

né? Têm índios mestiços, né, que até a gente chama de caipira, tabaréus. Então, há uma fusão de... de 

encantados como é popularizado aqui no Maranhão “encantados”. Então, é isso. E o Canjerê significa 

uma dança de batalha onde se agrupam vários espíritos para essa dança de batalha, né? E ao mesmo 

tempo, saúda todas as aldeias, porque o chefe dos caboclos aqui nesse sentido é o Tabajara. E é por... 

É tanto que tem uma faixa passada que diz assim “Os Tabajaras habi tabata tiba” que significa “Os 

Tabajaras saudando todas as aldeias”. E por aí vai. Então, a gente toca e a gente têm os dias, três dias a 

gente fica  restrito, né. Antes, há anos atrás, a gente saia, eu ia muito para longe, a gente tinha uma 

espécie de um retiro para acampamento. Hoje está tudo muito complicado. Nós não temos mais matas 

aonde ficar, é difícil, o pessoal trabalha, a gente não tem como conciliar trabalho com religião, com 

escola, fica tudo muito confuso. Então, o que que faz? As pessoas reúnem a partir de quarta-feira para 

acontecer o toque no sábado. E aí a gente fica fazendo as rezas e tal e dá as passagens para esses 

caboclos,  no momento em que se reza, que se canta, eles sse manifestam. Às vezes, vão uns bastante 

bravos, grosseiros e tal e a gente tem que dar socorro ali àquela coisa, para que isso não venha a 

acontecer na hora da dança, para que não fique se batendo. Porque nem todos os caboclos ou todos os 

espíritos, eles são da mesma tribo, né, aí pode ter um choque. Até por conta disso que todo ano tem 

sempre um ritual para que isso não aconteça na vista de públicos. E esse é o Canjerê. 

 

Gisélia – Essas... 

Pai Euclides – A gente já fez esse ano agora, foram 59 anos, para o ano fará 60 anos. 

 

Gisélia – Muito tempo, né. E essas entidades que representam, são entidades indígenas, mas 

são...  mas são só do Brasil, não? Ou isso é do mundo? 

Pai Euclides – Olha, eu não posso dizer isso com precisão, porque espírito é uma coisa que a gente não 

pega... 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – A gente não vê, a gente sente.  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Tá, sente a aproximação, a emoção, aí eu não posso dizer com precisão se têm só esses 

caboclos aqui ou se têm outros. Às vezes, passa na minha cabeça, imaginação, que eu acho que tem até 

outros espíritos que... que são assim semelhantes ao índio do Brasil, pode ser um índio lá do exterior...  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Da América, sei lá.  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Tudo é possível.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – Agora a gente não conhece, até porque a gente não interroga os espíritos que estão 

manifestados, porque não tem tempo para isso, né? 
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Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – A gente não sabe, têm pessoas que são noviças que nunca viram, de repente, cai e sai 

pulando e a gente não sabe. O caboclo dali é diferente dos outros pontos, a gente não sabe quem é de 

fato aquele caboclo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – Só quando ele já está mesmo ali habituado há algum tempo então, que a gente passa a 

saber quem é. 

 

Gisélia – Humm, humm. Esses espíritos, essas entidades, elas passam mensagens? Por exemplo,  

sobre o mundo, o que que está acontecendo, alguma coisa para ajudar a própria humanidade 

assim, enfim, quem está aqui nessa Terra? 

Pai Euclides – Não entendi o que você quis dizer. (pausa de 02 segundos) Entra (09:01”) 

 

Gisélia - (sorriso) 

 

                                          - Arquivo PAI EUCLIDES 3 - 

Gisélia – Se... se dá tempo, se há algumas mensagens que vocês recebem transmitidas por eles, 

no sentido de ajudar a humanidade, as pessoas que estão aqui. Por exemplo,  o senhor falou 

que... o que hoje é um problema sério no mundo, né, assim cada vez mais a gente tem matas, 

cada vez mais a gente tem mais concreto, enfim, há alguma relação,  algum aviso, alguma 

mensagem com relação ao que está acontecendo? 

Pai Euclides – Sim, o caboclo-chefe, ele passa as mensagens. Passa as mensagens e em muitos... em 

muitos momentos ele vem, se manifesta e... e dá todas as dicas, como deve ser (00:43”) e tal. E sempre 

tem a preocupação dessas entidades, sempre tem a preocupação de trazer paz, de trazer harmonia, de 

trazer respeito, organização, enfim. Se for falta de conselho, já sabe, porque eles são os primeiros a 

aconselhar. Conselhos que eles tiveram em outras vidas, em outros momentos, coisas remotas, né? 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – E eles têm essa preocupação. Embora o mundo não obedeça essas regras , porque o que 

a gente vê na atualidade, no nosso universo, é o desrespeito e essa violência, tá, e enquanto houver 

esse desrespeito, essa violência e se não tiver uma educação, aí a tendência de tudo isso é piorar. E nós 

estamos aí, praticamente, ao léu.   

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – Essa é a grande verdade. Não tem  nenhuma religião que vá consertar isso, porque o 

que eles chamam de “macumbeiro”, os pais e mães de santo rezam pela paz do mundo, os protestantes 

rezam pela paz do mundo, os padres rezam pela... pela paz do mundo, e eu acredito que o ateu, que eu 

não conheço, o maçom, em todos esses segmentos os líderes se preocupam com isso, mas até o 

momento nós estamos vendo só tudo piorando, tudo piorando. Há o desrespeito ao encontro, sabe, 

batendo de ponta as religiões e tal. O negócio é sério. E quem puder que se salve.    

 

Gisélia – É, é verdade. A gente está vivendo um momento difícil. Sr. Euclides, o Canjerê, a Casa 

Fanti - Ashanti têm outras festas. Tem  a Festa do Divino, né, tem, o Baião das Princesas, eu 

queria que o senhor me falasse um pouco dessas festas, desses rituais. E qual é aquela festa que 

consegue juntar mais gente? A que já tem uma... que ganhou mais, digamos, divulgação. 

Pai Euclides – A festa que junta mais gente aqui é a Festa do Divino Espírito Santo, que é uma festa 

popular, folclórica, mas não deixa de ser religiosa, porque já diz pela sua própria prática, pela sua 

própria origem que é do Divino Espírito Santo. E isso, às vezes, fica muito confuso na cabeça de 

certas pessoas quando se fala de popular folclore, no caso do Tambor de Crioula. É folclore? É sim, 

mas tem o seu lado religioso, porque está voltado para São Benedito, né. O Bumba Meu Boi é  

folclore? É sim, mas está voltado para São João, para São Pedro então, não deixa de ter um  dedinho, 

né, de religioso. E enfim, é assim meio complexo, mas fácil de entender, né? 
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Gisélia – Sim.  

Pai Euclides – E a Festa do Divino Espírito Santo é a que mais acumula gente para cá, porque vêm os 

que a gente conhece, que a gente convida, os que são festeiros, mas também eu vejo que vêm as 

pessoas que a gente não convidou, que a gente não sabe de onde veio e por que veio, às vezes, vem 

indicado por alguém, às vezes,  vêm de curiosidade por passar e ver o barulho das caixas, as caixeiras 

batendo a caixa e tal. E enfim, aí vai, se aproxima, aí termina gostando do espaço, do movimento, das 

decorações, né, do... do próprio altar – que a gente chama de “trono”, né. Porque eles são tudo... 

cada... Cada Casa que faz é uma mais bonita que a outra e por aí vai então, é a festa que mais chama 

gente. A platéia vai e pensa nessa aí. E, principalmente, na hora do almoço e da janta aqui vira um 

fuzuê - e como todas as Casas é dessa mesma forma.   

 

Gisélia – E a... a Festa do Divino, ela começa a ser organizada pelo senhor por que sentido? 

Pai Euclides – Isso tudo aqui é organizado por mim.  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Tudo.  

 

Gisélia – Mas... 

Pai Euclides – Aqui a nossa comunidade se une para manter, para bancar a festa, né. 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Tudo aqui é bancado por nós. Nós não temos assim ajuda aqui para nada de nenhum 

órgão, a não ser na época da Festa do Divino Espírito Santo que a Cultura nos dá uma ajuda de custo.  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides -  E também que não é lá essas grandes coisas, mas é bem-vinda. Têm pessoas que se 

aborrecem, eu não, porque eu comecei a fazer festa e não tinha ajuda nenhuma de Cultura, depois 

surgiu esse programa e eu só tenho mais é agradecer. Ou pouco ou muito, seja bem-vindo. Mas a gente 

sempre se previne, a própria comunidade do terreiro aqui, nós nos reunimos, temos reunião, temos o 

nome das pessoas selecionadas: quem dá arroz, quem dá café, quem dá tempero, quem dá o dinheiro, 

enfim, né. Além do... das pessoas que são os festeiros, né, que é o titular, homem ou mulher que é pai 

de criança ou tio, ou avô da criança, ele é o titular e a criança então, é... representa,  né. 

 

Gisélia – Qual foi, quando foi, em que ano foi a primeira vez que... que a festa conseguiu receber 

recursos do estado. 

Pai Euclides – Não lembro, nunca me preocupei com isso. 

 

Gisélia – Não lembra nem em que governo?  

Pai Euclides – Não, também não. 

 

Gisélia – Humm, humm, ok. E a festa, qual o sentido da Festa do Divino?  

Pai Euclides – Até eu vou pesquisar pra ver como foi que isso surgiu porque eu não sei. 

 

Gisélia – Eu imaginei que fosse já... já na gestão do... da Michol. 

Pai Euclides – Não. 

 

Gisélia – É anterior, é antes de Michol? 

Pai Euclides – Eu tenho impressão que na época que tinha Maratu... 

 

Gisélia – Zelinda Lima? 

Pai Euclides – E Dona Zelinda que fazia lá. E que ela já começava a fazer aquela coisa, aquela parcela 

pequenina, né.  

 

Gisélia – Ah... 
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Pai Euclides – Aquela coisa bem simbólica. Eu  tenho a impressão que começou por aí, não tenho 

certeza.  

 

Gisélia – Humm... 

Pai Euclides – Mas tenho impressão que começou, porque foi essa senhora, Dona Zelinda Lima... 

 

Gisélia – Sim.  

Pai Euclides – Eu acho ela uma... uma  heroína, batalhadora, redentora, ela merecia, sabe? 

 

Gisélia – Sim.  

Pai Euclides – De todos nós donos de Casa, que pudesse prestar uma homenagem a ela, porque ela foi 

uma mulher que se mobilizou para todo tipo de... Depois foram chegando outras coisas, eu acho que 

no governo de Roseana Sarney ou José Sarney, sei lá eu, já não sei.   

 

Gisélia – Humm, humm.   

Pai Euclides – Mas acho que tudo começou pela Dona Zelinda Lima. 

 

Gisélia -  Humm! É, é realmente ela tem uma... uma parcela de contribuição importantíssima 

para a cultura popular. 

Pai Euclides – Eu acho que ela merecia, não só por nós do terreiro, porque eu... mas a... a própria... 

como é que se diz... a própria elite, né? 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Desses órgãos governamentais... 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Municipal, eu a cho que deveria de alguma forma, porque eui acho que foi uma 

inciativa dela. Claro que ela deveria ter alguém por perto, né, também, né? 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Para somar nessa ideia, né.   

 

Gisélia – Sim, sim. 

Pai Euclides – Eu não sei, eu que imagino isso.  

 

Gisélia – Humm, humm. É, uma vez eu conversando com ela, ela também me falou de um 

prefeito que agora eu esqueci o nome dele, que ela disse que ajudava também muito os grupos de 

Bumba Meu Boi. Eu não sei se ele ajudava a Festa do Divino, enfim. E vai ter uma homenagem 

para ela agora dia 28 ou 29. 

Pai Euclides – Sim.  

 

Gisélia – Alguma coisa assim, que eu vi o Professor Sérgio Ferretti e a Professora Mundicarmo, 

diz que vão participar de um debate. Bom, eu não gravei onde.  

Pai Euclides – Eu acho que ela merece.  

 

Gisélia – É, é verdade. Então, a Festa do Divino, ela acontece em que período? E qual é... ela é 

uma festa de promessa, de... de obrigação? Como é que o senhor... o senhor a define?  

Pai Euclides – Aqui, a festa daqui, a minha mãe era caixeira. Desde de criança, contava ela, desde os 

13 anos de idade ela aprendeu a tocar caixa. 

 

Gisélia – É a Sra. Romana? 

Pai Euclides – É. 

 

Gisélia – Anunciação Ferreira. 

Pai Euclides – Isso.  
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Gisélia – Estou vendo o nome dela ali. Humm, humm.  

Pai Euclides – Começou a tocar caixa na casa de uma senhora por nome Maria das Chagas. Era lá na 

Torre de Chumbo, hoje é onde passa aquele arco ali do viaduto da Camboa, era ali que ela aprendeu. E 

a minha mãe trabalhava na fábrica da Camboa também a partir dessa idade de 13 anos. Isso ela 

contava, né. E lá conheceu muita gente. Depois ela quando já adulta estava, me levou para ser afilhado 

de uma senhora Tolentina Santos que morava na Rua do Céu e fez uma festa – eu também não sei em 

que ano, porque eu não era nem nascido. Eu era pequeno e essa senhora veio a ser minha madrinha de 

batismo e lá minha mãe assumiu o cargo de caixeira-régia nessa Casa. Quando a minha madrinha 

faleceu, eu também não lembro o ano, faz  muitos anos, mais de 60 anos já, aí parou. E minha mãe 

ficou tocando de Casa em casa como sempre com as colegas, que ela chamava “foleoa”. E cada festa 

que minha mãe ia, quando ela chegava em casa, ela contava a história da festa, mas botava sempre um 

defeito. Sempre  “Ah, mas (09:28”)”. E eu dizia “Mamãe, então, não vá. A senhora vai para a Casa só 

para estar falando mal e não sei o que então, não vá”. Ela não se agradou “Pois é o que eu faço, vim de 

lá para casa agora” e não sei o que. E eu digo “ Um dia eu vou fazer uma festa para a senhora”. E eu já 

tinha uma pombinha, mas não tinha coroa. Aí tal, foi o tempo de eu abrir Casa lá no Sítio do Gapara... 

Aí me veio aquele estalo de fazer, porque tinha muita lata de querosene, né? Eu machuquei ela, ajeitei 

ela tipo um cubo e aí correia, fiz as caixas e aí mandei o funeleiro fazer a coroazinha de... dessa de 

flande e coisa e tal. E o pombinho dentro e levantei a festa em julho de 1960. E fiz a festa. Quando eu 

fiz a festa, eu disse para as pessoas “Olha, meu Divino Espírito Santo, vou fazer festa para minha mãe 

deixar desses abusos dela de estar falando da Casa dos outros e não sei o que. Mas eu só vou fazer 

festa enquanto eu puder, quando eu não puder, não vou fazer mais. Não é promessa, é só para fazer o 

gosto da minha mãe”. E aí pronto, eu fiz mesmo sendo distante, a gente tinha dificuldade de ir para lá 

para o sítio, que era... tinha que atravessar mar, esperar hora de maré, essa coisaa toda, mas deu certo. 

E a minha mãe então, começou. Convidou as colegas dela, né, e foram para lá tocar. Várias caixeiras 

daqui de São Luis se deslocaram para lá e festa começou bonita. Fizemos essa festa lá em 1960, 1961 

e em 1962. Em 1963 eu me mudei para cá. Então, fizemos quatro festas lá no Sítio do Gapara. E já em 

1964, a festa já foi feita aqui. Então, tem toda uma história. Aí quando depois minha faleceu, eu queria 

parar com a festa, aí eu tive as companheiras aqui que me incentivaram, a Iluminata Santos, Maria 

Celeste Santos que era da Casa das Minas e Iluminata que era do Terreiro da Turquia,  Maria Celeste 

da Casa das Minas, Dona Carmina que foi uma pessoa assim maravilhosa, que não era de terreiro 

nenhum, ela era... foi esposa do Seu Filu que morava ali na... na descida da escadaria da Madre Deus 

na época, né. E depois ela ainda ficou viúva, casou com  outro moço e tal, essa moça  me deu uma 

força muito grande após a morte da minha mãe. Daí elas ficavam me acompanhando e tudo, até 

quando eu consegui uma caixeira-régia, que foi a Elízia. A Elízia também tocou, tocou e depois 

faleceu. Quando a Elízia faleceu, aí eu coloquei uma filha minha de criação para ser a caixeira-régia, 

coloquei a minha irmã como caixeira-real e a outra como caixeira-mor e hoje está dando certo. Nós 

não temos mais essa preocupação de depender de caixeira de fora, vêm várias caixeiras de fora aqui, 

elas entram, elas tocam, a gente trata da forma que... melhor possível, mas nós não temos essa 

dependência. E eu ensinei as minhas garotas aqui, minhas netas, filho de santo a tocar e graças a Deus 

está aí. Hoje elas já... até minhas irmãs já levaram uma festa dessa para São Paulo. Essa festa, ela é 

feita lá no espaço de Cachoeira, Associação Cachoeira melhor dizendo, lá em São Paulo, lá tem 

sempre, parece que eles fazem há doze anos essa festa. Quer dizer, é uma festa já saída daqui levada 

pelas minhas irmãs, Maria da Graça, Maria José, Anunciação e ainda tem a minha sobrinha, a Bartira. 

Então, elas levantaram essa festa lá em São Paulo e está dando certo. 

 

Gisélia – Muito bom. Eu já tinha ouvido falar realmente. Seu Euclides, eu queria então, falar 

com o senhor especificamente, porque o senhor hoje é muito, muito conhecido, né, pela... pela 

sua seriedade, pelas festas que o senhor organiza, enfim, já têm rituais acontecendo em outros 

estados fora do Maranhão, como é que... o senhor pensou isso? Assim, se organizou nesse sentido 

contribuir para disseminar a Casa Fanti – Ashanti e o seu trabalho? Como é que o senhor... Ou 

isso foi acontecendo narturalmente? E qual é a importância para inclusive diminuir a pouca 

informação sobre o Tambor de Mina e preconceitos, né?  

Pai Euclides – Olha... 
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Gisélia – Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.  

Pai Euclides – As coisas na minha vida vieram acontecendo muito naturalmente. Eu acho que é a coisa 

do dom. O dom, a gente é escolhido, conduzido e não sabe por quem. Eu acho  que eu sou conduzido, 

escolhido por uma ancestralidade, eu sinto isso. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de cópia. 

Eu não gosto de copiar coisa da Casa dos outros. Eu gosto de criar, porque Deus me deu esse dom. Eu 

gosto de criar. Eu não gosto de invencionice, mas eu gosto de criar alguma coisa. E eu sou muito 

cuidadoso com as minha coisas, porque eu vim de uma criação de gente muito pobre, onde muitas 

vezes eu fiquei sem tomar café ou então, sem almoçar, sem jantar, porque nós não tínhamos  o que 

comer. Mas nós nunca roubamos, nunca furtamos, nunca pedimos uma colher de café e de açúcar na 

beirada. Quando a gente não tinha até o café para tomar, o pó do café, a minha mãe corria na beira do 

mato assim onde tivesse, ela sabia, onde buscar uma folha de erva cidreira ou de capim limão e fazia 

um chá, buscava a lata do açúcar que, às vezes, ela esqueceu. Já botava e a gente tomava. Então,  mas 

eu de primeiro, eu tive uma educação muito grande  meus irmãos, educação muito grande de saber 

conviver com a nossa situação de... de miséria, de pobreza, tá, isso me fez crescer muito olhando, 

vendo tudo e todos, o respeito pelas pessoas. Eu nunca fui pornográfico, eu nunca fui de bebedeira na 

minha juventude, eu nunca tive grupinho de colegas, sabe, eu fui sempre muito um tanto isolado. E eu 

acho que essa força que se chama “ancestral”, que se chama “vodum”, eu acho que essa força é que 

vem me conduzindo e tal, não sei o que e... e aí. Quanto às questões que eu faço aqui em Casa, que são 

desenvolvidas aqui em Casa, difundidas, práticas e ritos populares e religioso, hoje o meu nome está lá 

fora, o mundo todo, eu agradeço muito a Deus, os voduns, os encantados e mais às pessoas que 

passaram por aqui fazendo pesquisas, porque foram essas pessoas que levaram meu nome para fora, 

foram essas pessoas que contribuiram para me promover. E eu nunca fui na televisão, nem em jornal 

para eu me pronunciar, porque eu queria fazer uma festa e não sei o que. Eu nunca fui desse tipo de 

coisa, talvez por insegurança, talvez, eu não sei nem por que, mas eu não sentia vontade, tá. Então, as 

pessoas que vêm do jornal e televisão, vêm aqui em Casa e fazem e acontecem e perguntam, eu vou 

dizendo e tal. E outra, aqui na Casa Fanti-Ashanti, ela é uma Casa para ser um... um porto de 

embarque, todo mundo que bate nessa cidade do exterior ou mesmo daqui do Brasil, que já conhece, 

sei lá, que vê por internet, agora porque tem internet, mas antes de ter internet já tinha, vem bater aqui 

em Casa. Aí chega aqui, quando assiste os rituais e acha tudo muito sadio, muito arrumadinho e tudo 

mais, já vai levando então, esse... essa referência. E essa referência é que faz esse reconhecimento, né, 

para que a Casa Fanti-Ashanti hoje tenha esse nome tão grande lá fora e o... o tal do Pai Euclides – 

como me apelidaram... 

 

Gisélia – Pois... 

Pai Euclides – Só tenho a agradecer tudo isso, sabe? Todas essas pessoas que passaram por aqui de... 

de Antropologia, e enfim, enfim, isso já me deu um salto muito grande. Mas nem por isso me sinto 

vaidoso e sim, orgulhoso. Sou muito orgulhoso de ter esse reconhecimento, mas eu não me sinto 

vaidoso. Porque se eu fosse vaidoso, eu iria fazer até desabar uma coisa do céu. (risos) Eu acho que eu 

fazia, pelas coisas da  minha capacidade, eu sei do meu limite, eu sou muito assim. 

 

Gisélia – E como é que surge essa denominação de “pai”, Pai Euclides? 

Pai Euclides – Surge assim, porque todas as pessoas dono de terreiro, quer seja homem ou mulher, tem 

esse apelido de “pai de santo” e “mãe de santo”. Esse “pai de santo” e “mãe de santo”, ele é muito 

baseado pela igreja católica, né. Por causa de história de santo, aí o povo confunde catolicismo com 

santo do... do... né, o santo do catolicismo com o santo de.... de terreiro, confunde , é confuso isso, né? 

E porque têm os nomes próprios. Quando se trata de “pai”, dentro da língua iorubá, se trata 

“babalorixá”, (canta) babalorixá. E tal, na língua iorubá que é o mesmo que eles chama de “pai de 

santo”, né, porque acha que o orixá, sei lá o que, é pai de santo. E... e por aí vai. Então, todo mundo 

nesse Brasil que tem Casa é apelidado  de “mãe Fulana”, “pai Beltrano” por essa questão. 

 

Gisélia – Sr. Euclides, eu queria que o senhor me explicasse, porque eu estou lendo um pouco 

sobre essa questão, mas o senhor eu imagino que tenha informações mais claras, que podem me 

ajudar inclusive a pensar isso. O que é a diferença entre o Tambor de Mina e... e Candomblé?  

Pai Euclides – Olha, quando você fala da palavra “Candomblé”, Candomblé é um sinônimo de 

[candongui], de um instrumento uma tribo do Banto, é uma língua Banto, né. Ou talvez possa se 
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chamar de Angola, angolanos, vem daí. Porque foram os primeiros negros que chegaram no Brasil. 

Então, quando eles vieram com os ritos deles para cá, chegou na Bahia o Candomblé. E aí outros 

segmentos também não tiveram como escapar e começaram a se formar essa fusão e todo mundo foi 

chamando “Candomblé”, tanto que hoje o povo de Ketu chama “Candomblé”, o povo de Jeje chama 

“Candomblé”, o povo de Ijexá chama “Candomblé” e por aí vai. Então, essa palavra ela é direcionada 

pelo povo Banto. E que esses bantos chegaram na Bahia, depois no Rio de Janeiro e que, às vezes, 

quando fala de... até quando fala também de Umbanda, né, essa coisa toda de macumba, né, que 

macumba vem muito disso, que macumba na verdade é um instrumento e uma... um lado do ritual 

dessa coisa, que as pessoas levam isso como pejorativo “macumbeiro e macumbeira”. Se for chamar 

“macumbeiro” pode entender como o instrumentista, né. Então, a diferença do... do “Candomblé”...  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides -  Né, que você perguntou? 

 

Gisélia – Sim,  para o Tambor de Mina. 

Pai Euclides – E para o Tambor de Mina? 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Se difere assim, porque segundo os escritores, os pesquisadores, os mais estudiosos, né,  

já pesquisaram e se sabe que na Bahia ficou esse nome popularizado “Candomblé”, no Rio de Janeiro 

“Macumba”, no Maranhão “Tambor de Mina”, no Rio Grande do Sul “Batuque”, ali no Pará levaram 

“Babaçuê”,  e não sei se têm outras, e lá no Pernambuco  “Xangô do Recife”, tá. Mas mesmo assim, 

no Recife hoje está todo mundo chamando de “Candomblé”, porque é uma linguagem que vai se 

espalhando, que vai se popularizando, né. Agora as diferenças são várias, né, as diferenças dos 

instrumentos, as diferenças  nos cânticos, as diferenças  nos acessórios, nos adereços, diferença na 

linguagem principalmente tá, diferença bem forte nas práticas. Algumas linguagens se parecem, por 

exemplo,  o povo de Ketu tem uma linguagem que se assemelha com os Nagôs do Maranhão, porque é 

[Yorubá Ubô Rassá Yebá], que são essas linguagens, elas compõem muito esse... esse lado, né. Agora 

quando você passa para o lado dos Jejes já são outras coisas também e que se diferem. Mas têm Jejes 

de várias espécies, tem Jeje mandubé tem Jeje Mahim, tem Jeje de Savalou, tem Jeje Fon, que ele foi 

muito no Brasil que é da Casa das Minas. São Jejes, mas que se diferem. São Jejes, mas o 

comportamento, os instrumentos, as danças, tudo se difere, mas são Jejes de uma mesma região. É 

aquela coisa de nós sermos maranhenses, para entender bem melhor. Nós somos maranhenses, mas 

temos maranhense aqui que é ludovicense que tem uma linguagem, que tem um cardápio, mas tem um 

maranhense que está lá no final aqui já no lado do norte, o que pega aqui Cururupu e não sei o que, 

essa região para aí... 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Que tem um cardápio diferente.  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Tem uma cultura diferente do ludovicense.  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – E tem o maranhense aqui já subindo o nordeste aqui...  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Já pra Timon, não sei o que, que é uma outra linguagem, um outro sotaque, mas é 

maranhense.  

 

Gisélia – Certo. É verdade. 

Pai Euclides – Né?  

 

Gisélia – É.  Eu queria falar agora também retomando um pouco... 

Pai Euclides – Pode parar um... 
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Gisélia – Ah, tá. Sim. 

 

                                     - Arquivo PAI EUCLIDES 4 - 

 

Gisélia – Sobre os desafios que o senhor enfrentou ao... ao manter as tradições dessa religião 

da... da... dessa religião do Tambor de Mina. Sim... 

Pai Euclides – (00:21) 

 

Gisélia – Né, que o senhor falou que chegou aqui em 19 e... Bom, começou lá no Gapara... 

Pai Euclides – Isso.  

 

Gisélia – Depois veio para cá... 

Pai Euclides – Os desafios foram... foram muitos, como todos chefe de Casa sempre tem seus desafios. 

E o maior desafio que um pai de santo, que uma mãe de santo pode ter é exatamente com a sua própria 

comunidade. Porque são várias pessoas, cada cabeça é um pensamento. Então, as pessoas têm seus 

hábitos e a sua própria tradição, a sua própria casa do seu convívio e quando chega no terreiro, por 

ainda não conhecer, ignorar a... a disciplina não é tão fácil assim de se habituar. Porque você chega 

num terreiro, você tem ritual desde a entrada porta, você deixa tudo lá do lado de fora as suas coisas. 

Só que a maioria das pessoas que vêm custam a aceitar esse tipo de comportamento, querem sempre 

da forma deles, né, e fica complicado. Esse é o grande desafio. E fora desses aí, a gente, como sempre, 

a gente enfrenta outros, preconceitos, desrespeito, né, das pessoas com essa história de demônio com...  

e quer cachaça, que isso tudo é mentira. Mas a gente não liga para isso, porque que se sabe sempre 

existiu os negros de época que vieram escravizados sofreram esse tipo de coisa muito mais do que nós 

na atualidade, porque foram na chibata, né, passando fome, trabalhando, suando e chorando. E graças 

a Deus que nos deixaram esse legado pela metade, mas esse legado que nos ficou é o que está nos 

sustentando pela nossa vida.      

 

Gisélia – O senhor chegou a sofrer, a Casa Fanti -Ashanti, os seguidores, chegaram a sofrer 

algum tipo de repressão nos anos 60 / 70/ 80 ? “Repressão” que eu digo assim do estado, quer 

seja da polícia, quer seja da Justiça... 

Pai Euclides – Não, na verdade, não.  Na verdade, nunca fui para a Justiça chamado por ninguém, 

coisa nenhuma, nunca passei por isso. Agora eu tive muitos anos desde de quando comecei a tocar 

tambor, eu sempre pagando licença para rufar os tambores. E isso terminou, também outra coisa que 

eu me perdi, mas eu tenho a impressão que foi no governo de Cafeteira, que foi liberada essa história. 

Outra coisa que eu quero pesquisar para poder falar com precisão. Eu não tenho certeza, mas acho que 

foi nessa época que foi liberado para não se pagar mais essa história de licença, né. É tanto que nesse 

meu último livro que eu escrevi... 

 

Gisélia – Humm. 

Pai Euclides – Eu coloquei duas licenças que eu paguei na época, uma de 60 e tal e outra de 70. As 

outras eu não consegui achar, porque minha casa pegou fogo, né, e eu tinha todos os talões guardados 

das licenças que eu paguei.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – Aí nesse livro, aí eu botei como testemunha, porque eu sou assim, eu gosto de contar 

minha histórias no meu livro, o que eu escrevo, mas tudo que eu falo é com precisão. Eu não gosto de 

invencionice, eu não gosto de mentiras. Eu não sou puritano, eu não sou melhor do que ninguém e 

nem vou ser nunca, mas eu sou muito centralizado nas minhas coisas. Eu escrevo meus livros, cito 

alguns nomes de algumas pessoas a quem vá ler e ver, têm pessoas que têm sobrenome, têm pessoas 

que não têm, têm pessoas que têm nome válido, têm pessoas que não têm, não sou eu quem vai 

inventar. Quando estiver escrito alguma coisa é porque o nome é aquele ali. Porque eu tenho precisão, 

e sei, de certeza, vivenciei aquilo. Mas se eu não tiver, vai ficar só o nome. Se é Pedro, é Pedro 

mesmo. Mas é Pedro do que? Eu digo “Ah, não sei”, mas era Pedro e lá vai, entendeu?  
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Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – Eu não vou inventar “Pedro dos Santos”, não. Eu não posso fazer isso com ninguém. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – Fazer esse tipo de coisa eu acho um absurdo!  

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Quando eu falo alguma coisa que foi passado, que eu não vivenciei, que eu não... e tal, 

eu dou a fonte “Olha, Fulano falava” ou “os antigos falavam”, eu sempre dou essa referência. Eu não 

falo assim aquela coisa que... Para mim é muito chato.  

 

Gisélia – Humm, humm. E a relação entre Tambor de Mina e a Igreja Católica? 

Pai Euclides – O Tambor de Mina e a Igreja Católica. Quando eu me entendi no terreiro, em todos os 

terreiros aqui tinha esse santo lá de devoção para levar missa para celebrar São Sebastião, Santa 

Bárbara, são sei lá o que, tanto santo. E lá ia aquela coisa, porque o pessoal, eles eram católicos, de 

tradição familiar, batizado, consagrado, crismado e esse pessoal mesmo era... a dança deles, era 

dançador de Tambor de Mina e iam para igreja na missa, vinha acompanhando quando chegavam em 

casa era um terreiro, se ia para o terreiro, aí lá virava com seus santos e tudo mais. Ouvia o que o 

padre dizia lá e assistia o padre se referindo ao santo como santo do dia. E quando chegava no terreiro 

rufava o tambor, era outra coisa.  Então, tem muito essa semelhança do sincretismo. Quando se falava 

de Santa Bárbara estava se festejando aqui para Oyá ou Iansã, [...] e lá no catolicismo Santa Bárbara. 

Outra falava aqui para Ogum, não sei o que, e lá para São Jorge. São Sebastião sempre leva o 

sincretismo de, de ser pra Acóssi, de ser para Dom Sebastião e não sei o que, e por aí vai. Porque, às 

vezes, o santo têm várias divindades que admira aquele mesmo santo,  né, é o que eles dizem 

“sincretismo”. E assim, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É só porque as pessoas eram 

católicos por tradição familiar, aí o sentido que a família colocou, porque já vinha essa aprendizagem 

do tempo dos jesuítas, do tempo dos tais senhores de escravos que impuseram para os negros, na 

época era isso então, ficou isso, essa fusão de coisas.  

 

Gisélia – E o senhor chegou a fazer também essa prática, essa... essa aproximação, a fazer 

também ou não? Ou o senhor já... 

Pai Euclides – Quando eu era criança eu ia muito na igreja, eu fiz catecismo na minha igreja predileta, 

porque eu morava perto, era a Igreja São Vicente de Paula ali no João Paulo. 

 

Gisélia – No João Paulo.  

Pai Euclides – Ali aquele trecho se chamava ali Basson, né. 

 

Gisélia – Chamava como? 

Pai Euclides – Basson.  

 

Gisélia – Basson. 

Pai Euclides – É, que ali é Apeadouro. 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Era ali minha igreja, né. Então, eu era criança e estava lá sempre. Era de domingo ia 

para o catecismo, ia brincar com as outras crianças, mas isso não me impedia, porque eu eu era 

conduzido também para ir para o terreiro, porque eu comecei também pequeno no terreiro. E ia para 

lá, não tinha nada uma coisa com a outra. Depois eu fui me afastando e coisa e tal, por falta de tempo, 

eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, o tempo não dava pra estar em igreja sempre porque eu 

trabalhava dia de sábado até o meio dia. À tarde tinha que fazer alguma atividade em casa, que a 

minha mãe... minha mãe me botava para fazer e tal, ia dormir, eu não fui um garoto solto assim na 

vida, não. Quando era domingo que dava para eu ir à missa, dava. Quando não dava... Mas assim aos 

poucos eu fui me afastando. Hoje só mando celebrar a missa do Divino Espírito Santo, eu vou, 

acompanho... 
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Gisélia – Onde? 

Pai Euclides – Vou lá na porta de igreja. 

 

Gisélia – Onde é? Em qual igreja? 

Pai Euclides – Aqui é a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Cohab. Aí o povão vai para lá, 

banda de música, o santo vem muito bonito, bonito mesmo e coisa e tal. É só quando eu vou na igreja. 

Mas também eu não me benzo, eu não faço pelo sinal, não tem nada dessas coisas. Respeito, tenho o 

meu altar aqui em casa, canto ladainha, faço tudo e o pessoal se benze, o pessoal... mas eu já não faço 

isso eu tenho uma outra consciência, né. E não vou tirar a fé dos outros. E tem mais: se não tiver um 

santo na casa, me parece que até afugenta mais ainda as pessoas.  

 

Gisélia – Humm. 

Pai Euclides – Se não houver a idolatria, né? Tem mais isso. Porque muitas pessoas que vêm, têm essa 

devoção, gostam do tambor e disso, é uma plateia intensa, né, que gosta desse negócio de igreja. E se 

chega aqui e não vê nada, fica até suspeito. Então, não está mexendo, não está comendo, não bebendo, 

não tá fazendo mal pra ninguém, não custa nada botar uma velinha, é uma tradição. Então,  pronto. 

 

Gisélia – Humm. No Tambor de Mina não tem vela? 

Pai Euclides – Tem. 

 

Gisélia – Mas não... com outras... 

Pai Euclides – Estou falando no altar. 

 

Gisélia – Ah, certo. 

Pai Euclides – Ter uma vela para o santo, pra tudo. 

 

Gisélia – Certo, entendi. Entendi. 

Pai Euclides – Todo segmento espiritual tem vela, todos. 

 

Gisélia – A vela... 

Pai Euclides – Umbanda, Quimbanda, Tambor de Mina, Candomblé, todos têm vela.  

 

Gisélia – Essa...  

Pai Euclides – Agora, tem Casa de Candomblé que não usa idolatria, né? 

 

Gisélia – Certo, entendi. A sua iniciação começa com os seus pais, seus avós, bisavós? Como é 

que começa a sua iniciação no Tambor de Mina? 

Pai Euclides – (expira) Minha iniciação começa no transe, né. O meu primeiro transe foi em 20 de 

maio de 1944. Logo de manhã cedo quando acordei, saí da rede para  tomar banho, escovar dente, 

tomar café para ir para a escola. Quando eu levantei daí eu me lembrei de uma cantiga que eu... eu 

ouvi cantando, mas só que.... eu não sei. Eu sei que eu ouvi a cantiga num terreiro, eu já ia levado pra 

aquele terreiro pela minha tia que dançava no terreiro Fé em Deus, da Mãe de Santo Maximiniana 

[Mãe Masica]. Então, eu ouvi essa cantiga. Aí eu levantei e tal, me lembrei da cantiga e cantei 

baixinho. Cantei assim (canta) “ Mas quem tu veio/ Mas quem tu veio/ Mas quem tu veio João 

Marambaia e fiquei cantando e tal e saí. Aí só quando eu saí, eu fiquei tonto, fiquei tonto e caí. Aí caí 

e pronto, aí eu não sei nada, eu era muito garoto, eu tinha seis anos de idade, eu ia fazer sete, isso foi 

em maio e eu completei sete anos em julho. Aí caí não sei que, aí lá por lá fizeram não sei o que, aí 

disseram para minha mãe que era mal de gota, outros disseram que era... que era congestão, nessa 

época se chamava “congestão”, não era AVC, porque tudo agora mudou de nome. E essa coisa toda 

foi assim uma loucura, né. Então, me levaram, minha mãe me levou para o doutor Manuelzinho, que 

era lá no  Areal, que hoje é Monte Castelo. E ele falou que minha... meu problema não tinha nada a ver 

com lá, que era para minha mãe me levar no terreiro, aí a coisa entrou em desfecho. Outra hora vou 

contar. É só para... falei.  Então, daí outras pessoas, vizinhos me levaram  no Terreiro do Egito, que 

era para lá a mãe de santo me benzer e não sei o que que tem. Ela olhou lá e disse uma porção de tanta 

coisa e disseram que era coisa de vodum e começaram. Aí me levaram lá. Aí quando começaram a me 
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levar, a minha mãe começou a perder a cabeça. Ela não aceitava, dizia muitas coisas horríveis, 

horríveis, horríveis. Aí foi briga com a minha tia, elas se espancaram as duas. Aí o marido da minha 

tia quis bater na minha mãe, quis matar minha mãe com uma faca e ele com outra, isso foi uma 

confusão que eu me lembro muito bem. Minha mãe saiu fugida pelos matos para sair lá pela casa dos 

vizinhos para ir embora aqui pro Sacavém onde morava um tio meu. Aí a partir daí minha mãe se 

separou de morar com minha tia e minha tia terminou tomando conta de mim. E me criou. E fui lá para 

esse terreiro e fiquei, de vez em quando  indo, levado por essas senhoras  (11:58”) Era Dona Maria 

Joana e Dona Maria Belém. Mas mais da cabeceira era Maria Belém, que era uma senhora paraense, o 

nome dela era Maria de Nazaré e chamavam “Maria Belém”.  Então, me levou e tal, fiquei, foi lá em 

1944. Quando foi... Foi em 1944 que aconteceu, em dezembro, e quando foi 1950, aí foi a minha 

feitoria. Eu fiquei esses tempos, esses anos, parece-me que seis anos recrutando. Em 1950 fizeram a 

feitoria de mim e tal, mas eu não tinha noção de nada. Então, essas senhoras com a minha tia que 

compraram todos os materiais para essa iniciação. E de lá fiquei, aí fiquei rapaz, e fui vendo, aí fui 

pegando gosto e tal, assim.  

 

Gisélia – Nossa, que história! Bonita! Eu queria retomar agora a questão da imprensa. Quando é 

que a Casa Fanti-Ashanti aqui ou... Eu imagino que aqui, né, eu não sei se no Gapara, há uma 

aproximação, há um interesse por parte da imprensa local para conhecer o Tambor de Mina, 

para conhecer Pai Euclides? Quando é que o senhor percebe essa... essa aproximação? 

Pai Euclides – Olha, aqui já veio vários pesquisadores, já veio esse negócio de... da Mirante e não sei 

mais qual outro... qual outro canal, já vieram muito aqui assim nesses eventos de festa buscar 

informação, quando chega final de ano eles vêm para saber quem que vai governar o ano, qual é o 

orixá que governa o ano. Aí eles querem saber de governador e eu sempre me recuso. Eu digo “Eu não 

falo isso. Meus oráculos não são apropriados para isso” e eles “Ah, não... não” e eu digo “Pois é, eu 

não falo nada dessas coisas”. E por aí vai. Essa questão de imprensa eu não...  não... eu não tenho 

nenhum envolvimento nesse tipo de coisa. 

 

Gisélia – Então, quando o senhor é procurado por jornalistas que querm saber sobre previsões, 

né, para o ano seguinte, o senhor acha que nesse sentido a imprensa acaba contribuindo para, 

digamos assim, folclorizar o Tambor de Mina? Ou por ignorância ou porque não entende ou por 

preconceito. Como é que o senhor avalia esse tipo de interesse da... da imprensa? 

Pai Euclides – Eu acho a imprensa uma coisa importante, mas como todo segmento, como todas as 

práticas e profissões tem o seu lado fraco, eu acho que a imprensa também tem. Porque a imprensa, ela 

tem uma vantagem de vir, pesquisar, tá, e de mostrar para o mundo, né, o trabalho dela, que é 

interessante. Mas a imprensa também quem vem fazer a pesquisa, o grupo que vem, eles têm assim 

um... me parece que é um mal também de não prestar bem atenção no que as pessoas falam, no que as 

pessoas colocam ou do que eles vêm supondo uma coisa e... e bota na televisão, bota no jornal, enfim. 

Pesquisadores, alguns pesquisadores fazem isso.  

 

Gisélia – Distorcem. 

Pai Euclides – É. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – Eu me lembro que o canal 2 veio aqui, estava mais ou menos com  dois anos, fazer uma 

pesquisa aqui e tal e falar da Casa Fanti-Ashanti. Contei toda a história, eu fiquei sentado ali 

crucificado, que eu não suporto estar nesse tipo de coisa, tá, e... mas dando toda... o que eles 

perguntavam, todas as dicas.  

 

Gisélia – Ah, eu aceito. Muito obrigada.  

Pai Euclides – Aí e tal, fez isso. Quando  me trouxeram assim o dvd, né, do que fizeram, na abertura 

falava “Casa Fanti -Ashanti” e não sei o que que tem, pererê, pererê e apareceu um outro terreiro...  

 

Gisélia – Humm. 

Pai Euclides – As pessoas dando pinotada e com aqueles panos passados no pescoço, com aquelas 

saias azuis. Eu tenho até isso por aí. Aquela coisa ridícula, que não é da minha Casa. Eu fiquei muito 
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chocado. Aí eu procurei a moça que veio e tudo “Ah, mas desculpe, é que não foi a gente que”... E eu 

digo “Vocês deviam ter vistoriado. E vocês falam da minha Casa, botam aquela palhaçada na frente e 

depois é que vocês vão mostrar a minha Casa, o que que é isso”? Tem que ter... Então, essas coisas 

não... me sufoca. E eu sou zangado, eu sou zangado que só. Eu tenho o meu lado educado, mas eu 

também, eu sou uma droga. 

 

                                     - Arquivo PAI EUCLIDES 5 -  

 

Pai Euclides – (00:00”) Veio a Globo. 

 

Gisélia – Humm. 

Pai Euclides – Aí veio fazer uma imagem aqui sobre a Festa de São Lázaro. 

 

Gisélia – Humm. 

Pai Euclides – Em que se dá comida aos cães. 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Até aquele Maurício...  

 

Gisélia – Kubrusly, o Kubrusly.  

Pai Euclides – Ele que veio com a equipe dele. Se abalaram de longe e fizeram aqui. Perguntaram um  

monte de coisas, a gente se cansou de falar, a mesa estava bonita, se tinha até uns cachorros de raça 

muito bonitão assim e tudo mais e tal, tudo bem. Foram embora. Fez entrevista aqui com Ribinha, fez 

entrevista comigo, fez com  mais uma outra senhora e fez com uma outra pessoa também daqui, que é 

tocador, abatazeiro aqui, sobre a festa. No dia em que passou em rede nacional não passou um terço do 

que eles ficaram aqui, demoraram o tempo todinho e não passou as outras pessoas com quem eles 

fizeram a entrevista, principalmente comigo.   

 

Gisélia – É... 

Pai Euclides – E eu digo “Meu Deus do céu”! Foi assim.  

 

Gisélia – O senhor tem esse material? Nem mandaram para o senhor, né? 

Pai Euclides – Não, não tenho. 

 

Gisélia – Eles não têm essa preocupação de... de compartilhar, enfim. 

Pai Euclides - (pausa de 5 segundos) Eles não têm essa preocupação, isso é que é chato. 

 

Gisélia – É. 

Pai Euclides – Eu acho uma falta de consideração, um desrespeito, olha aqui? Depois que se colocou 

aqui   

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – só fez piorar. As pessoas adentram, já adentram com olho lá e nem veem ali a placa. E 

outros olham e fazem que não veem. E chega ali é celular para todo lado. Dá vontade de pegar, eu já 

disse para esses garotos aqui, para esse povo daqui, “Pega dessa gente aqui todos, joga fora, quebra”, 

isso aqui não é popular, não é meio de rua.    

 

Gisélia – Humm, humm.   

Pai Euclides – Isso é falta de educação. 

 

Gisélia – É. 

Pai Euclides – Isso é falta de respeito. Nós temos um crachá, nós temos uma ficha para quem vem 

fazer a pesquisa preencher, a gente dá o crachá, a pessoa fica à vontade. O pessoal vendo, os da Casa 

“Aquele ali está autorizado, aquele ali está autorizado”, pronto.  Vem cedo, conversa “Para que, para 

onde é, para qual instituição?” e não sei o que, isso tudo tem que organizar mais, mas está piorando. 
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Ontem mesmo eu fiz esse comentário, eu digo “Vai chegar uma hora que vai embora o caráter o do 

Euclides e vão falar todo mundo mal de mim, que eu sou meio burro, que eu sou”... vão botar todos os 

defeitos possíveis, porque eu vou pegar “Dá licença, meu senhor, minha senhora, dá licença, a porta da 

rua é a serventia da Casa”. “Mas você não falou nada”. Rua! E aí eu vou ter que ser grosseiro, e eu não 

gostaria de ser assim.   

 

Gisélia – É, é verdade. Hoje as pessoas têm uma necessidade... 

Pai Euclides – Se você chegar num roda de Tambor, se... Tambor de Crioula, Ciranda, Bumba Meu 

Boi, você tanto faz imagem como grava o que você quiser, você está na rua, a rua é pública. 

 

Gisélia – Sim. 

Pai Euclides – Mas você adentrou, basta você saber que é um terreiro, é um lugar privado, você tem 

que ter pelo menos um cuidado de saber quem é o dono ou a dona “Eu posso?” ou “Eu não posso”? 

“Porque eu vim fazer um trabalho assim” não tem isso então, pronto. Vem no dia, às vezes, vai saber 

ter festa, mas veio hoje, conversa e tal, preenche a ficha, faz ficar bem mais bonitinho. Porque está se 

tornando um negócio muito chato. 

 

Gisélia – É... é verdade. 

Pai Euclides – Esse café está gelado. 

 

Gisélia – (sorriso) Estava quente...  

Pai Euclides – (Expira) Está você bom já? Porque eu estou me cansando já.  

 

Gisélia – É? 

Pai Euclides – Verdade.  

 

Gisélia – (sorriso) Não... Eu queria só... só para finalizar, com relação ainda à imprensa, eu 

queria que o senhor.... puxar um pouquinho da sua memória, se o senhor tivesse algum material 

da Mirante. Não tem também, né. 

Pai Euclides – Da Mirante não. 

 

Gisélia - Eles não dão, enfim.  

Pai Euclides – Até jornal, quando fazem matéria de jornal, eu peço para ele “Olha, que dia vai sair”? 

Diz “Vai sair tal dia”. Mas eles são incapazes de pegar um exemplar e mandar pelos Correios. Se a 

gente quiser, que vá atrás e compra.   

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – Eu tenho muito jornal. 

 

Gisélia – Ah, o senhor tem? 

Pai Euclides – Tenho bastante jornal que sai coisa daqui. 

 

Gisélia – Ah, interessante. 

Pai Euclides – Bastante. 

 

Gisélia – Certo. Eu... 

Pai Euclides – Faço coleção, guardo tudo. 

 

Gisélia – Humm! Ah, seria interessante depois... 

Pai Euclides – Fora os que eu não peguei, né, porque, às vezes, eu não sei, aqui só tem na Cohab, do 

outro lado, não passa jornaleiro. Mas quando tem uma matéria daqui e tal, eu já mando atrás e tal.  

 

Gisélia – Ah. 

Pai Euclides – Mas têm muitos que eu perdi, porque sai e eu não vi.   
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Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – Mas eu tenho. Eu tenho mais de 20. 

 

Gisélia – Ah, esse é um material valioso, hein?  

Pai Euclides - (tosse) 

 

Gisélia – Muito bom, muito bom. Eu queria falar um pouquinho também assim com  relação ao 

campo político. Quando é que... Qual a relação entre Tambor de Mina e... e políticos locais? Se 

os políticos, eles respeitaram ou se houve um momento de, digamos, de confronto, de 

dificuldades, de enfrentamento? 

Pai Euclides – Comigo não, porque eu nunca gostei de me envolver com política. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – E aí eu nunca sofri nada contra eles e nem quero. Porque uma coisa sim, eu sei dizer, eu 

quero muito bem Roseane, José Sarney, de coração, de seriedade. Não que José Sarney e Roseane já 

viessem na minha Casa, eles nunca vieram na minha Casa. Mas quando a gente se vê por acaso, nesses 

eventos que a gente teve em Natal que Roseana fazia com esses... parece que era confraternização e eu 

fui convidado algumas vezes e fui nos convites dela, para dar também, como se diz... uma comenda 

assim e tal. 

 

Gisélia – Comenda, sim. Humm, humm.  

Pai Euclides – Que eu fui ter por ela e tal, né. Mas não é isso bem. O que eu acho, eu gosto dele, 

porque o pessoal fala de política, que o político roubou, que o político furtou, se é assim todos furtam 

e todos roubam, a mim não interessa.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – O que eu sei dizer com precisão que em São Luis, eu estou com 76 anos de idade... 

 

Gisélia – Sim.  

Pai Euclides – São Luis só começou a desenvolver a partir de quando José Sarney começou a entrar na 

política.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – É claro que uma pessoa com um mandato de quatro anos não vai fazer tudo. Fazia, 

deixava aí, o outro chegava fazia um pedaço e assim vai, só que o povo não entende isso. Aí mete a 

malha no Sarney, mete a malha em Roseane, quem quiser... Se eu puder defender, eu defendo, senão 

puder, eu saio de perto e pronto. 

 

Gisélia – Humm, humm. Está bom.  

Pai Euclides – Mas gosto deles de paixão por isso, porque eles deram os primeiros pontapés, eles, 

sabe, deram suporte para isso.   

 

Gisélia – Sim, ok. 

Pai Euclides – Hoje está aí a ponte que liga São Luis e São Freancisco, que não tinha aqui, tudo era 

matagal para ali, tudinho, Bacanga, não sei o que que tem que ali no... sei lá, me esqueci, quem vai 

para Alcântara com ferry boat, tudo foi nessa época. Cada mandato deles faziam coisa e monte de 

estrada e de tanta coisa, cada um fazia um pouquinho. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Pai Euclides – E os outros chegaram, acharam e vão fazendo dando oportunidade, é claro. 

 

Gisélia – Sr. Euclides, e a procissão dos orixás que sai dia 8 de... de setembro? O senhor...  

Pai Euclides – É, sempre sai todo ano, mas eu não sei falar disso, porque eu não participo.  

 

Gisélia – É... 
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Pai Euclides – Eu já recebi convite, mas eu não participo e eu não gosto.  

 

Gisélia – Humm. Por que? 

Pai Euclides – Porque eu não gosto. Eu acho esquisito, mas eles estão fazendo, está dando certo graças 

a Deus, então, está ótimo, parabéns. Agora eu que não quero participar. 

 

Gisélia – É em homenagem a São Luís Rei de França? Qual a... 

Pai Euclides – Não sei. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Pai Euclides – Sinceramente, eu não sei. 

 

Gisélia – Ok. E a última pergunta, prometo (sorriso) que é a última pergunta. Qual é o sentido 

da festa no Tambor de Mina? 

Pai Euclides – Qual festa? 

 

Gisélia – A festa, as festas de um modo geral. Por que que é importante a realização da festa, do 

ritual da festa?  

Pai Euclides – Eu acho que, porque além de ser a tradição de cada lugar, de cada etnia,  né, a festa em 

si tem sempre dança, né, e dança em si é uma diversão. Quando ela se trata num terreiro, ela não é só 

uma diversão, ela já uma obrigação, é um ritual bem mais privado, porque é uma coisa que você está 

buscando de uma ancestralidade, que você não vivenciou, mas que lhe ficou esse repasse, esse legado 

recontruído aqui no Brasil que é de uma forma diferente de lá da África, mas está aí, está sobrevivendo 

dia a dia. Acho que é isso. 

 

Gisélia – A festa une, congrega. 

Pai Euclides – É. 

 

Gisélia – Ajunta as pessoas, tem esse sentido também.  

Pai Euclides – Familiariza, tem, tem tudo isso. 

 

Gisélia – Humm, humm, ok. 
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APÊNDICE E 

Entrevista com Tocador Euzébio da Casa das Minas 

São Luís, 17 de agosto de 2013.                                                              

Arquivo HPSH 007 

                           

 

Gisélia – Deixa-me chegar aqui. Já está gravando. Eu queria só... 

Euzébio - (00:05”).  

 

Gisélia – Isso. Isso, que aí fica mais pertinho. Vou direcionar aqui, né? Então, você estava me 

falando... Primeiro, me fale o seu nome completo aí, Euzébio, por favor. 

Euzébio - Meu nome é Euzébio Marcos Vieira Pinto. 

 

Gisélia – Humm, humm. Certo. Já que a gente começou pelas identi... identificação, eu queria 

saber assim de você: qual é sua relação com a Casa das Minas? Que você se apresentasse, quem 

é o Euzébio? 

Euzébio – Humm, humm.  

 

Gisélia -  E quem é o Euzébio da Casa das Minas? 

Euzébio – O Euzébio é... é funcionário público militar. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Está vendo? Trabalha no Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão (breve pausa) né, 

essa é a pessoa do Euzébio social, fora da religião. Dentro da religião, dentro da Casa das Minas, 

Euzébio é huntó chefe (breve pausa) da Casa das Minas. 

 

Gisélia – É o que? 

Euzébio – Huntó. 

 

Gisélia – Huntó. 

Euzébio – Chefe da Casa das Minas, hoje administrador da Casa. Neto de Amélia de Doçu, que 

dançou na Casa por 90 anos,(breve pausa) chefiou a Casa por 20(breve pausa), por 20, né. Minha 

família toda pertence à Casa das Minas, todo o lado Davice, que é esse lado aqui. Então, e a minha 

época na Casa das Minas vem dos meus antepassados, porque o pai da minha avó (breve pausa) com a 

mãe foram os primeiros que chegaram aqui. O pai da minha avó era huntó chefe da Casa das Minas. 

Então, a ligação é muito forte ((breve pausa) de família, dos ante... antepassados. E eu sou a sétima 

coluna da minha família dentro da Casa das Minas. De todo povo da Casa das Minas, quem tem mais 

parentesco de ancestrais sou eu e minha família, porque sou da... sou da primeira linhagem, do 

primeiro povo, que chegaram da África e construíram família no Maranhão. Então, eu estou na Casa 

das Minas há mais de 37 anos. Eu tenho 50, cheguei aqui com 13. Com 13. Conheço os quatro cantos 

da minha Casa. Porque para você chegar ao posto que eu tenho na Casa das Minas é muitos anos. 

Você tem que adquirir confiança e sabedoria. 

 

Gisélia – De quem? 

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia – De quem? 

Euzébio – Do dono da Casa, dos voduns da Casa. Porque na Casa das Minas não se ensina nada para 

ninguém. Você tem que... que mostrar conhecimento e sabedoria. E dedicação. Essa é a diferença da 

Casa das Minas de outros... de outras casas de culto afro do Maranhão. Aí você me pergunta, você tem 

37 anos de Casa das Minas, o que ela ensinou? Alguma coisa? Você tem que mostrar conhecimento, 

interesse. (breve pausa) O toque. O toque é jeito. Só tem aqui, só... só na Casa das Minas, não tem em 
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outro lugar no Maranhão. O jeje fon só tem nessa Casa aqui. Na... na Bahia tem outro jeje, mahim, está 

vendo? Mas o jeje fon só tem aqui nessa Casa, aqui na Casa das Minas. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – A linguagem é africana, os dialetos são os africanos e só aqui nessa Casinha que tem 

(03:57”) não tem em outro lugar. Então, a... as.... as antigas, as mineiras antigas como minha avó e as 

outras não ensinavam nada para ninguém. Porque elas eram muito desconfiadas, não tinham 

confianças. Confiança. Porque se você vê hoje, a religião ficou... ficou concorrência. 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio – Concorrência, não só no Maranhão, no Brasil todo. No Brasil todo. E virou comércio, 

porque hoje todo mundo hoje é pai de santo, todo mundo abre uma casa de culto, não visando o 

religioso, a maioria visando o financeiro. (breve pausa) O financeiro. Se você... se você que trabalha, 

se você pesquisa, se você andar o Brasil todo, você vai conhecer (breve pausa) você vai ver essa... 

essa... essa linha de... essa linha de investigação. Ali surgiu... surgiu uma casa nova no Maranhão, 

Terreiro do Pai de Santo Paulo, um exemplo. Paulo é filho de santo de quem? Da onde vem o 

antepassado... o antepassado de Paulo? Ah, Paulo é filho de santo da Turquia. (breve pausa) Da 

Turquia. Está certo. Paulo já fez... Paulo tem um terreiro. Mas a filha de Paulo, Dona Maria vai abrir 

um terreiro também. E é filha de santo do Paulo, quer abrir um terreiro para ela, mas ela não tem as 

nove colunas, porque o Paulo não vai ensinar para ela as nove colunas, então, que tem um terreiro de 

mina. Aí entra o que? Vai entrar o poder aquisitivo de dinheiro, porque ela não tem... ela não tem as 

nove colunas, ela vai adquirir as nove coluna através de que? Do recurso financeiro. (breve pausa)  Aí 

entra... Sai o religioso e entra o financeiro. Aí você é... é o alabê, que chama alabê ou então, você é 

huntó, na minha linha aqui é huntó, jeje ou você é abatazeiro, que também são as pessoas que estão 

com a mesmo... com o mesmo fundamento, só muda a denominação. Porque o alabê é a pessoa que 

toca no candomblé, o huntó é a pessoa que toca no jeje. O abatazeiro é o que toca na mina. Mas todos 

tem a mesma função. Só muda de denominações, de lugares e de religiões. Aí (07:10”) você não tem 

então, eu vou contratar ele para tocar ali para tocar para mim numa festa para meu santo. Aí eu trago, 

te trago para cá para meu terreiro. Vou te pagar cem reais por noite para você tocar, você vem tocar. 

Aí  você vai o que? Você vai botar na sua casa “Vai para a Casa de Paulo?”, “Não, vou para a Casa de 

Maria, porque na Casa de meu pai Paulo, ele não me paga nada. Mas na Casa de Maria, Maria me 

paga cem reais por noite para mim tocar para ela”. (breve pausa) Então, já está entrando o que? O 

poder aquisitivo, o só... o religioso foi embora (07:49”) o financeiro. Está vendo? É isso que acontece, 

não só no Maranhão, mas pelo Brasil todo. E várias pessoas já vieram aqui, conversa, tem diálogo, as 

informações, isso é em todo lugar. Porque cresceu muito, expandiu muito a cultura africana, muitos... 

muitos lugares e terreiros que são terreiros de Minas expandiram muito por causa disso, dessa visão. 

Não estão trabalhando para o santo (pausa) (08:18”). Porque você vai, eu tenho poder aquisitivo, eu... 

eu (08:28”) vou tirando as pessoas, minando e as casas antigas vão ficando sem esse pessoal e as 

outras vão ficando cheia. E o pai de santo das outras vai (breve pausa)  ficando financeiramente bem 

equilibrado (breve pausa), porque ele não trabalha para o santo, ele vive do santo. O santo é que 

trabalha para ele. Porque é diferente: eu trabalho para o santo. Eu, Euzébio, eu trabalho para o santo. 

Por quê? Porque eu trabalho, eu sou... eu sou funcionário público militar, sou formado, sou graduado 

em contabilidade, sou graduado em auditoria, essa é minha vida social. (breve pausa) Você está 

entendendo? Então, eu trago para Casa. Eu trago. Eu boto o meu aqui dentro do terreiro. É diferente 

daquela pessoa que vive do santo, o santo trabalha para dar para ele. E você vê muito. Porque são... 

são poucos pai de santo que tem um emprego. Ninguém trabalha. Eles vivem aquilo só daquela... 

entendeu, do santo, só daquela religiosidade, fazer um  trabalho para um, para outro, aquilo outro. 

Então, ele vive do santo. Ele não trabalha para o santo. O santo é que sustenta ele. Aí ele vai... Então, 

desse ponto de vista ele vai tirando as melhores pessoas de outro... de outro terreiro, porque ele... 

ele...ele tem dinheiro. Ele está fazendo dinheiro. Então, ele vai trazendo como eu falei anterior... 

anteriormente. Traz Fulano, traz Cicrano pro seu terreiro. Se você pegar, tem muitos terreiros aqui que 

não são completos. Porque os terreiros para serem completos, eles tem que ter as...as nove colunas. 

Porque nem bem a pessoa começa a dançar, receber um santo e outro, já se sabe, ele já se acha capaz 

de abrir um terreiro para ele. Aí tem certas situações que ele não sabe... não sabe resolver. Vai pedir 

ajuda para um outro, para terceiro para poder fazer. Então, essa diferença da Casa das Minas para os 
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demais terreiros  (pausa), porque você para participar da proteção da Casa das Minas você tem que 

estar fundamentado. Tem que saber. Só um exemplo aqui para você ficar... entender. (breve pausa) 

Você para receber uma guia da Casa das Minas, você tem que demonstrar competência. 

 

Gisélia – O que é “competência”? 

Euzébio – Sabedoria, conhecimento, compreende? Responsabilidade com o santo da Casa (breve 

pausa). Que nem eu chegar... Você veio, chegou hoje, está aqui uma ou duas semanas, um ano e eu, o 

chefe da Casa, porque você tem os olhos azuis, é loira, isso e aquilo outro, um exemplo, eu vou lhe dar 

uma guia da Casa, da Casa das Minas para você. Aí vai ter situação que eu não vou estar aqui e você 

não sabe resolver. Não vai poder resolver... poder resolver a situação. E aí? Como é que ficam as 

coisas? Então, você tem que saber, ter competência para saber resolver, saber o que significa toda a 

situação da Casa para você ter essas... essa sua qualidade, você ter uma guia da Casa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Tem que ter competência. Saber o que significa aquele banco, por que aquele banco está 

ali... (breve pausa) O que significa... (breve pausa) Que hora para botar o defumador na Casa (breve 

pausa), entendeu? Tudo é ciência. Porque você vê, você vai na casa do culto afro, você já chega, 

quando chega as coisa já estão prontas. Mas você não sabe como foi feito. Vem na festa, vem no 

toque, a casa, às vezes, está cheia de gente, todo mundo está dançando, aquilo outro, o ritual, mas teve 

uma pré-festa antes, teve preparação antes para você fazer (pausa). Tem todo um ritual, tem todo 

sincretismo, você tem que ser obediente. Um exemplo aqui mais... mais claro. Você não pode dormir 

com mulher. (pausa) 

 

Gisélia – Como assim? 

Euzébio – Você não pode dormir junto. 

 

Gisélia – Ah. Na Casa. 

Euzébio – É, não pode. E aí? (pausa) Como é que vai fazer? Você é casada, homem-mulher e vice-

versa “Ah, hoje tem uma obrigação lá na Casa das Minas, vai ter três dias de toque”. Se você reparar 

aqui a Casa é grande, cada... tem vários... tem mais... tem mais... tem mais de doze quartos. Você 

precisa vir da sua casa uma semana antes, minha avó vinha, de vez em quando minha avó vinha até 

um mês, vinha para a Casa. As outras que tinham esposo, tinham outras que também vinham para 

preparar essa... essa... para fazer essa pré-festa. Aí eu digo hoje uma mulher dona do santo (breve 

pausa)  com todo gás, com toda... com toda gasolina (breve pausa) azul, aquela azul do avião, ela vai 

fazer isso (breve pausa), ela vai largar o marido em casa para vir e passar aqui uma semana antes da 

festa deitada aqui só com mulher para... se preparando para fazer a obrigação para o santo? Não vem. 

Por que? Se é o homem, a mulher cobra. Não é isso? Se é mulher, o homem cobra. “ Ah, tu vais para 

tua... tua paje... tua pajelança”, isso e aquilo outro “ E eu fico aqui”, aquilo outro. Porque não tem 

conhecimento. Então, isso já enfraquece (breve pausa). Isso faz o povo largar (breve pausa). Você vai 

ter que ter opinião “Não. Você já me encontrou, eu já estou na Mina, dançando na minha Mina. Então, 

eu não posso largar de fazer minha obrigação”. Está vendo? Assim... Então, essa (breve pausa) é a 

realidade. A média de dançante da Casa das Minas aqui (breve pausa) era só... é só senhoras(pausa). 

São senhoras. Aqui não tem menina nova dançando. 

 

Gisélia – São quantas senhoras? 

Euzébio – Hoje só tenho cinco, mas já tive cinquenta. 

 

Gisélia – Qual a idade delas? 

Euzébio – As idade são... são... são de 70 para frente (breve pausa). São de... de... de setenta para 

frente. E as que... e as... e as... e as que vieram novas dançando há anos anterior, data anterior, tudo 

tinha os mesmos rituais, porque a mãe já dançava, a avó já dançava. Então, como é hereditário já 

botava você naquela diretriz, naquela linha de comando, tinha aquela linha de comando, você dizia 

“Eu vou para a Casa das Minas tal dia que vai ter Festa de Averequeti. Então, vamos embora”. (breve 

pausa) Já tinha. Era do serviço para a Casa das Minas. (breve pausa) Tinha do colégio para a Casa das 

Minas. (breve pausa) Tinha aquele... aquele comando, porque tinha uma pessoa mais... mais antiga 
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da... da família que tinha o... dava a direção, a... direcionamento. Mas hoje é difícil. (breve pausa) 

Hoje é difícil. Você não vai largar de ir para um reggae, de ir para uma festa social, não sei o que 

aquilo outro, para vir servir vodum. Não vai, não. Tem que ter muito gosto. (breve pausa) Tem que ter 

muito gosto e sangue na veia, ser dedicado. E não é só aqui não, é em todo... toda Casa, em todo Brasil 

(breve pausa). Você trabalha, você está hoje na Bahia lá, você já fez vários, visitou vários cultos, casa 

de culto. Mas já teve casa de culto que você chegou lá que tinha cinco pessoas dançando, a não ser em 

certo período, e já foi em outra casa que tinha (breve pausa) dez, quinze, vinte (breve pausa) . Você 

depois voltou naquela mesma casa e só tinha cinco. E a outra já tinha dez. Então, é o... é o equilíbrio 

da balança (breve pausa)  responsabilidade. 

 

Gisélia – E aqui elas são preparadas? 

Euzébio – Não. Aqui a Casa das Minas não fez mais preparação de ninguém. E nem vai fazer. (breve 

pausa) Nem vai fazer. (breve pausa) Isso eu lhe garanto. 

 

Gisélia – Por quê? 

Euzébio – Porque não... não tem mais as pessoas responsáveis para fazer. Porque para você fazer um... 

uma preparação na Casa das Minas hoje (breve pausa) das novas vodunsis, eu tenho que ter o resto das 

colunas, que eu não tenho hoje, que já foram embora. Porque a Casa... A Casa das Minas, as colunas 

são muito grandes. Se na tua, tu tens nove, na Casa das Minas eu tenho treze. (pausa) Então, eu não 

tenho. 

 

Gisélia – “Colunas” são... O que são “colunas”? 

Euzébio – Colunas são a cimeira da Casa (breve pausa), são as pessoas responsáveis por cada setor, aí 

chama-se “coluna”. Porque é uma Casa muito grande, né, de... de... de várias... de várias... de várias 

entidades. (breve pausa)  A Casa das Minas é dividida por área. A área Davice,  a área de... de 

Dambirá, área de Zomadonu, área de Averequete, área do pessoal de Nagô, (breve pausa) está vendo? 

De Savalunu então, são  muito... são muitas famílias, por isso que chama-se Casa das Minas, porque 

são... é... Como é que eu vou te dizer? É uma... é uma tribo. (pausa) São várias pessoas (breve pausa)  

que... que pertencem à várias entidades. Para você ver que a Casa das Minas não tem pluralidade. 

(breve pausa) Isso vai... Se você vai na Bahia, você vai ver pluralidade. Você sai, vai no Nagô você vê 

pluralidade, mas no jeje não tem pluralidade. Você está curiosa para saber o que é pluralidade 

também? 

 

Gisélia – (risos) 

Euzébio – Porque (breve pausa) a pluralidade é quando uma entidade se incorpora em várias pessoas. 

 

Gisélia – Ah. 

Euzébio – Você... Maria é de Xangô, Benedita também pertence à cabeça de Xangô. Isso no 

candomblé. Aí vem aqui para o Nagô: Fulano pertence a Xapanã, a Dona Leocádia também pertence a 

Xapanã. Mas a Casa das Minas no jeje não tem isso. É singularidade. Amélia Vieira Pinto (breve 

pausa) pertence a quem? À família Davice e carrega o vodun Toi Doçu. Só ela que carrega Toi Doçu. 

Maria Celeste, só carregava quem? O Toi Averequete. Só ela carregava Toi Averequete dentro da 

Casa. Outra pessoa não carregava, ele não vinha na cabeça de outra pessoa. E assim sucessivamente. 

Isso significa, isso significa “singularidade”, só faz uma pessoa. 

 

Gisélia – Quais são as divindades da... 

Euzébio – Ah, aqui tem muito! (breve pausa) Tem muito. É por isso que está dividido por família. 

 

Gisélia – Quantas divindades? 

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia – Quantas? 

Euzébio – São nove. (breve pausa) Então... Então, hoje para ter uma... renovação, eu não tenho as 

balizas, as colunas feitas para poder fazer. 
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Gisélia – Eu queria que o senhor... É possível citar as nove? 

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia – Se é possível citar as nove divindades. 

Euzébio – (silêncio) 

 

Gisélia – Não? 

Euzébio – Está vendo? Aí... É isso que acontece, aí eu não tenho. Se você vai na Minas, o terreiro de 

Minas hoje, ele tem que ter as nove colunas,  ele completo. Os primeiros antigos tinham as nove 

colunas, ele tem que ter: (breve pausa) a mãe de santo, que é o dono da Casa, ele tem... ele tem a guia, 

que é a segunda pessoa que depois do dono da Casa, tem que ter a contraguia, que é a terceira pessoa 

(22:52”) até, ele tem que ter o abatazeiro guia da Casa e o contraguia, até aí já tem cinco. E ele tem 

que ter uma ferreira, seis. Aí tem três, nove colunas. Ele tem que ter uma pessoa para defumar essa 

Casa, de confiança. Ele tem que ter uma pessoa... a pessoa para (breve pausa) ajeitar as roupas do... 

das entidades. E ele tem que saber o nome, tem que saber fazer(breve pausa), cobrir a forma de todos 

esses, todos esses oito. Porque, o que acontece, a vez... às vezes, a Casa X perde uma... uma filha de 

santo (breve pausa) . O pai de santo, ele não sabe fazer o axexê como vocês chamam lá e o tambor de 

choro daquela pessoa. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Ele vai chamar outra pessoa para fazer para ele, porque ele não... ele não está... ele não 

sabe. E por quê? Ele não foi preparado para fazer aquilo, ele não estava preparado para abrir uma casa, 

uma casa de culto. Vai chamar outro irmão para fazer para ele, porque ele não tem o fundamento. 

Então, ele está incompleto. 

 

Gisélia – Quem são essas nove pessoas hoje aqui na Casa das Minas? Você pode citar o nome 

delas para registrar para a pesquisa? 

Euzébio – A Casa das Minas hoje... (breve pausa) Hoje, se amanhã eu faltar ou os outros cinco 

faltarem, não vai ter... ser feito o toque. Porque a Casa das Minas também está desfalcada. Ela não tem 

(breve pausa). Se ela não tem renovação, ela não pode fazer se eu não estou no ritual. (breve pausa) O 

último... O último... o último ritual que foi feito, foi feito há três anos atrás. Foi na morte da Celeste 

que nós fizemos o toque, na época. Corpo ausente. Você vê que daqui para cá todas as noites eu faço 

isso, não faço mais, não. Porque é uma certa... é muito... é uma... é uma obrigação muito fina e requer 

muita... muito trabalho. Requer as colunas prontas. Você não vai arriar uma obrigação incompleta. 

Então, sem as colunas você não vai fazer. Isso eu sou consciente, na minha Casa, aqui não se faz e 

daqui para frente não se faz nada. Tem que fazer antes. Tem que fazer a primeira parte antes, que a 

segunda não vá ficar... a Casa fica devendo, fica devendo. Pode não. Porque não tem as outras pessoas 

para fazer, porque se você não... não renova, você não tem seu substituto. (breve pausa) E renovação 

na mina é muito... é  uma coisa hoje muito delicada! Muito delicada mesmo! Por quê? Porque entra a 

parte da con-cor-rên-cia. Você pode entrevistar outros... outros pais de santo, outras pessoas do culto, 

não só aqui do Maranhão, lá na Bahia, em São Paulo, em qualquer lugar e ele vai dizer a mesma coisa. 

(breve pausa) Porque o ser humano é vaidoso. É vaidoso. Ele pensa que ele sabe tudo. (breve pausa) 

Ainda mais a... a mina, o candomblé, a umbanda, o terreiro de umbanda, ele se mete numa situação 

sem controle. 

 

Gisélia – Deixa-me só entender o que é essa concorrência. Mas a Casa das Minas não tem 

concorrência... tem concorrência? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Não tem concorrência. 

Euzébio – Mas estou falando assim em modo geral. Eu estou... A Casa das Minas não tem 

concorrência, porque ela é um só. Nagô é uma Casa só. (pausa) Mas você... Você não pensa só... Você 

não olha só... Não olha só para minha Casa, se eu falar em modo geral. Porque se eu tivesse esse... 

renovações, a minha Casa não estava assim parada sem toque. Mas eu sou contra? Sou. Minha Casa 
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podia estar tocando, o povo... eu podia estar povoado e semear minha observação, minha ideia. Mas o 

dono da Casa não pensou nisso. (pausa) Está vendo? O dono da Casa não pensa assim. 

 

Gisélia – A entidade? 

Euzébio – Porque se ele quisesse povoar, ele já estava aqui com uma porção de gente. Mas por quê? 

Porque ele não achou gente competente... para estar nos pontos, nas coluna certa. Porque hoje, vou te 

dizer, hoje, na era... na era que nós estamos, hoje (breve pausa), da informação (breve pausa) evoluída, 

(breve pausa) isso aqui hoje estava pegando fogo. Estava pegando fogo. (breve pausa) Isso aí em 30 

anos está me... Está me dando dor de cabeça. Porque aqui é uma Casa que... Tem certas coisas que 

você não pode filmar, daí ia ter uma... uma... como é? Uma discórdia bem ali. Você não pode filmar, 

você não pode gravar. Mas na época hoje, de menina nova, hoje, de cabeça... de cabeças evoluídas, a 

pessoa vai ver que isso “Olha, eu te dou dez mil para ti filmar uma... uma obrigação na Casa das 

Minas”. (breve pausa) Ele o que? Como eu te disse, o poder aquisitivo lá é o dinheiro. 

 

Gisélia – Já tive situações assim? 

Euzébio – “Te dou dez mil”, aí a pessoa assim “Ah, dez mil? Está certo. Vou conversar contigo”. E 

hoje ele pega o celular, ele pega um... um celularzinho e bota aqui e ele vai filmar, ele... ele entra, ele é 

da Casa, ele vai filmar uma obrigação e vai te vender lá fora. Como aconteceu o que? Aconteceu 

hoje... Aconteceu ano retrasado que depois a Casa Fanti-Ashanti de Euclides. A pessoa entrou, filmou, 

gravou uma obrigação dele e vendeu para São Paulo para uma televisão  de São Paulo. 

 

Gisélia – Para uma televisão de São Paulo? 

Euzébio – Em São Paulo. Ele ficou... e... e...ele ficou sabendo, porque a...a...as pessoas gravaram e 

levaram para ele. (breve pausa) Aí ele proibiu” Agora não pode entrar filmadora”, não sei o que, 

aquilo outro, não. Está entendendo? Porque eu quero uma matéria... Isso porque tu és repórter (breve 

pausa), tu vens aqui na Casa e eu digo “Não. Só pode ser feito... Você só po... pode chegar só até aqui 

com seu aparelho”, ele ouve e (30:29”). Mas se tu... se tu quer cumprir uma matéria, a tua emissora 

tem poder aquisitivo... 

 

Gisélia – Qual foi a emissora? 

Euzébio – Hein? Não. 

 

Gisélia – Qual foi a emissora? 

Euzébio – Nós... Nós estamos com... conversando. Não vou te dizer o nome da emissora. 

 

Gisélia – Mas é público! (riso) 

Euzébio – É. Mas aí (breve pausa), vou dizer... Vou dizer isso, ó... Como é seu nome? 

 

Gisélia – Gisélia. 

Euzébio – “Gisélia, você vai para o Maranhão, você vai fazer uma cobertura lá na Casa das Minas, que 

vai ter um toque para... para uma entidade” e pah pah pah “Você vai fazer isso”. Aí você chega na 

Casa das Minas, você está aqui, isso e aquilo outro, você (31:10”) pessoa “Olha, vai ter o toque 

amanhã, mas é proibido entrar com material eletrônico” celular, gravador, isso aquilo e coisa e tal. 

Mas você veio com a missão de lá onde... de lá de onde você está, de São Paulo, do Rio de Janeiro, 

Bahia, isso aquilo e aquele outro, para filmar o... cumprir esse terreiro aqui. Esse toque que vai... que 

vai ter aqui. Mas bem disse “È proibido filmar”, pah, pah, pah. Como tem. Hoje eu não posso perder 

essa matéria. Tu.. tua rádio não tem o... o poder aquisitivo? Tem. Então, você vai fazer o que? “Eu 

quero é minha matéria”. Entra aqui “Ah, Fulano, está aqui? Me chame aquele... aquele ( 31:48”) aqui. 

Tu és daqui?”, “Sou”, “Olha, eu vou te dar uma ajuda aqui. Eu vou te dar cinco mil reais para ti 

filmares o toque que vai ter, para ti filmar está aqui o gravador, eu trouxe essa câmera pra ti filmares. 

Tu vais fazer isso aquilo e aquilo outro. Pode deixar aqui que ninguém... Pode deixar aí, que depois 

que terminar eu lhe dou”. Isso acontece. Isso o que? 

 

Gisélia – Isso já... É isso que eu queria voltar. Você está falando uma coisa que é importante, né, 

da...  relação mesmo que a imprensa tem com outras organizações da sociedade, instituições, 
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quer seja no campo do entretenimento, no campo religioso e tudo. Isso já aconteceu com a Casa 

das Minas? E eu queria que você falasse qual é a relação da imprensa local, dos jornais, rádio e 

televisão com a Casa das Minas. 

Euzébio – É mínima. Porque a imprensa local só vem na Casa das Minas cobrir algo quando tem... 

quando tem festa. Ela só vem cobrir aqui a Festa do Divino. E a... E cada vez mais ela estão da Festa 

do Divino. Mas vem para a Festa do Divino, porque é a festa que dá... que dá mais de cinco mil 

pessoas aqui.  Que você vê é comida suficiente, festa e aquilo outro e só. É festa de grande vulto. Não 

só da Casa das Minas em outras casas. Eles só vão cobrir a... as festas que tem... de grande vulto. Se 

vai ter o toque amanhã a imprensa não... não vem. Você convida, isso e aquilo outro, para vir na Casa 

das Minas fazer um... “Ah, não. Isso não dá. É pago?”, não, não é pago, não. “Não”, não vem, não. 

 

Gisélia – É pago? 

Euzébio – Não. Se você pagar, vem. Se eu pagar uma matéria... Eu vou pagar uma matéria na Rádio 

XY para fazer uma matéria aqui na Casa das Minas, aí ele vem, porque eu vou pagar... a matéria. 

 

Gisélia – Acontece isso? 

Euzébio – Poxa, mas isso acontece em todo Brasil. 

 

Gisélia – Não, estou querendo saber aqui, especificamente. 

Euzébio – Não, aqui não acontece, porque eu não pago. (breve pausa) Mas se eu quiser amanhã pagar 

uma matéria para falar da Casa das Minas aqui, eles vêm aqui. 

 

Gisélia – E você sabe de outros terreiros que fizeram isso? 

Euzébio – Não, não sei. Não sei, não. Mas... mas, mas isso acontece quando você paga o direito ao 

poder aquisitivo e você vai pagar. Isso é a realidade hoje.(pausa) Tem... tem lugar na Bahia, aonde 

você está fazendo, que você....você não entrou com nada... (pausa) Olha, aqui você “Não pode entrar 

com gravador, com telefone, desligue seu telefone”, não é isso? (breve pausa) Por causa disso. Porque 

a pessoa vem, agora vai na casa dos... dos... dos cultos afro, ele (breve pausa) adquire confiança e 

depois ele pega aquilo e vai vender. E a Casa não sabe. Aí quando você vê, ele... ele já está escondido 

nos jornais, em televisão, em documentário, então... 

 

Gisélia – Já aconteceu alguma coisa assim com a Casa das Minas? De ter filamgens ou gravações 

que foram feitas sem autorização da Casa? 

Euzébio – Já, filha, já. Isso acontecer, é normal acontecer. Quando você vai ver já... já está divulgado. 

Aí você procura ter uma retaguarda para não acontecer mais. Isso não é só aqui, como estou dizendo, 

isso você vai, se você visitar outros terreiros, você vai ver isso, você pode entrar e filmar. (pausa) Não 

tem aquele... aquele... aquele elemento de segurança para você entrar, não. “Deixe aqui sua bolsa, seu 

celular, desligue seu celular”, isso e aquilo. Diz “Ah! A Casa é pública!”, a Casa não é pública, a Casa 

é mista. Ela torna-se pública numa parte, mas na outra não. Se você não... não contribuir, você não vai 

usar. Você vai arranjar uma confusão “Ai, sou repórter, eu vim”... Não. Se você não desligar seu 

gravador e você coisa, você não vai... não... não vai permanecer. Aí fica uma situação o que? 

Vexatória, ruim mesmo. (breve pausa) Aí quem não... aí quem não sabe, aí quem não sabe... Aí quem 

não sabe diz assim “Ah, estão tratando a imprensa que está vindo lá de São Paulo ou daquilo outro, do 

sul, mal”. Mas você não sabe o que aconteceu (36:11") grupos anteriores. E aí? 

 

Gisélia – Eu queria que você falasse um pouquinho das festas, então. Que festas são essas que 

tem aqui?  

Euzébio – Ó as... 

 

Gisélia – Os rituais... 

Euzébio – As festas da Casa das Minas... 

 

Gisélia – E os significados. 

Euzébio – A Casa das Minas começa, as festas começam em janeiro. (breve pausa) Em janeiro, dia 

seis de janeiro é a Festa de Toi Doçu. É a Festa de Toi Doçu, seis de janeiro. No dia dezenove, que é 
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Festa de São Sebastião, a gente faz um ritual de queima das palhinhas, do presépio, dia dezenove. No 

dia vinte é dia de São Sebastião. (breve pausa) É dia de São Sebastião, aí... é... aniversário da família 

Dambirá, dia vinte. No dia vinte e um é... é o terceiro dia da festa, é o remate da festa. Aí passa, 

passinho para fevereiro, fevereiro ou março de acordo com o Carnaval, tem o Arrambã. O Arrambã, 

que... que é aquela obrigação ali ó. Aí o Arrambã teve fruta, ele dá, ela é oferecida na quarta-feira de 

cinzas vá o... vai os presentes. Aí significa o que? O encerramento (breve pausa)  do ano. Para você 

ver. Porque vai entrar o que? Entra a Quaresma. Aí a Casa fica quarenta dias sem atividade (breve 

pausa) religiosa. Volta só sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia, a partir de meio dia nós temos... 

temos obrigação, está vendo, para poder dar inicio a novas atividades. (breve pausa) Depois da 

obrigação a gente vem para maio ou junho, de acordo com o calendário, que é a Festa do Divino 

Espírito Santo. (pausa) Em junho temos dia vinte e três São João (breve pausa) e vinte e nove São 

Pedro. (breve pausa)  Aí vamos para... a... Julho não tem nada, aí tem agosto, (breve pausa), Dia dos 

Pais, segundo domingo, que é a Festa de Toi Averequete, que é feita em agosto, no segundo domingo. 

De agosto aí vamos para setembro, (breve pausa) no dia vinte e sete, que é Cosme e Damião. (pausa) 

De lá nós iremos para três... três...para quatro de dezembro, que é Santa Bárbara. (breve pausa) E vinte 

e cinco de janeiro. E vinte e cinco de dezembro, que é dia de ... é dia de Natal, né? Aqui a gente tem 

uma obrigação de... de Sinhá Velha, que é dona... que é a mãe do dono da Casa. E esse é o calendário 

da Casa das Minas (breve pausa) de todas as festas. 

 

Gisélia – Dia trinta e um... 

Euzébio – Não. Não tem. (breve pausa) Não tem. Esse... isso... 

 

Gisélia – Como é a Festa de Santa Bárbara? 

Euzébio – (breve pausa) Hein? 

 

Gisélia – Como é a Festa de Santa Bárbara? É uma festa ou é uma obrigação? 

Euzébio – É uma obrigação. 

 

Gisélia - É uma obrigação. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Toda festa é uma obrigação? 

Euzébio – É. Até a Festa do Divino para você fazer, essa Festa do Divino que é a festa do... é externo 

para o público, eu tenho que fazer a obrigação lá de dentro. Essa festa de... a Festa do Divino Espírito 

Santo, ela começa (breve pausa) sábado de Aleluia. Por que? Você diz assim “Ah...” em janeiro tem 

uma obrigação de Reis, tem São Sebastião, aí fecha com o Arrambã. Fechou (pausa breve) o ano. Aí 

você passa quarenta dias sem ter nada, aí vai voltar só sábado de Aleluia. Esse... esse... esse... essa 

festa todos os anos essas festas tudo... tudo tinha toque. Hoje em dia eu não tenho... não toco mais. 

 

Gisélia – Quando foi o último toque, em que ano? 

Euzébio – O último... 

 

Gisélia – Foi em que festa? 

Euzébio – O último... o último toque foi... (pausa breve) está com cinco anos. 

 

Gisélia – Foi em que festa, que obrigação? 

Euzébio – Foi uma festa de... de Santa... Santa Bárbara. 

 

Gisélia – Santa Bárbara. 

Euzébio – Porque de lá veio... veio morrendo... veio morrendo as pessoas, aí... aí não tocou mais. Aí 

ficou... A última que morreu foi... foi Celeste, está com três anos, mas ela não queria mais dançar, 

porque ela tinha aparelho, marca-passo, né e... aí que... aí que passou a não forçar. Porque é só menina 

nova que dança aqui. É menina de oitenta, de setenta e sete, oitenta, oitenta e oito então, eu não posso, 

né, forçar, né? (41:53”) Porque depois que o... o vondum... o vodum chega, ele não... ele quer brincar, 
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ele não quer ir embora. Então, eu vou tocando, ele quer brincar. Então, a gente procura preservar um 

pouquinho para ter ao menos uma... uma memória viva, para se conversar. 

 

Gisélia – Deixa-me entender, quem é Santa Bárbara na... na Casa das Minas? 

Euzébio – A... 

 

Gisélia – A entidade. 

Euzébio – Na entidade é a... é Sinhá Velha. Está vendo? Eles fazem coisa assim na... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Então, a gente procura fazer essas... 

 

Gisélia – Então... Eu sou bem didática assim, só para eu entender mesmo. Aí você... Aí vamos 

subindo, né. Você disse também que Santa Bárbara assim era dia 04/12? 

Euzébio – Humm, humm.  

 

Gisélia – Mas também 25/12... 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Também Sinhá Velha. E Cosme e Damião? 

Euzébio – Cosme e Da... e Damião são as crianças. 

 

Gisélia – E que são as entidades? 

Euzébio – É. “Ah, a Casa das Minas, os voduns tem criança?”, tem. Porque as tobossis, como estão 

ali, você está vendo ali, são o que? São crianças, são rainhas, são princesas. (pausa) É, são... São o 

que? São... são princesas, são rainhas, são crianças. 

 

Gisélia – Ali é da... da... 

Euzébio – Tobossis. Aquelas são as... Essa obrigação não faz mais. 

 

Gisélia – É da Casa das... 

Euzébio – É, da Casa das Minas. 

 

Gisélia – É dessa data aqui? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Cosme e Damião? 

Euzébio – Porque são... todas tem boneca... 

 

Gisélia – Tá. 

Euzébio – Está vendo? (toca celular) Alô. (gravação interrompida) 
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Euzébio – O... 

 

Gisélia – Então, o... No Cosme e Damião a entidade... é isso mesmo? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Cosme e Damião? 

Euzébio – A festa do Cosme e Damião, ou seja, criança. 

 

Gisélia – Entendi. Mas o nome da entidade qual é? 

Euzébio – Hein? 
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Gisélia – O nome da entidade? 

Euzébio – Aí... 

 

Gisélia – Cosme... 

Euzébio – É Tocé e Toçá. 

 

Gisélia – Ok. Agosto é a... 

Euzébio – Averequete. 

 

Gisélia – É a Averequete. Ok. 

Euzébio – São Pedro e São João. 

 

Gisélia - São Pedro e São João. 

Euzébio – Aí são só os santos São Pedro e São João. 

 

Gisélia – São: São Pedro e São João mesmo. 

Euzébio – Humm, é.  

 

Gisélia – Tá.  

Euzébio – Sabe... 

 

Gisélia - Festa do Divino, que aí... 

Euzébio – A Festa do Divino é uma festa complexa. Porque (breve pausa) ela pertence (breve pausa) 

ao pai (breve pausa) e à mãe de Toi Doçu (breve pausa), que é do lado do Davice esse lado aqui. 

 

Gisélia – Esse lado aqui mesmo? 

Euzébio – É. É o lado Davice. Então, ele... ele ficou responsável por essa Festa do Divino. As meninas 

vodunsis aqui vieram dançar, sabe. Então, eles ficaram responsáveis por essa Festa do Divino. A 

obrigação, devoção, a obrigação fizeram esse mesmo, essa Festa aqui do Divino (breve pausa). Tá 

vendo. Ligado ao... ao lado dos Davice, que são grandes. São muitas pessoas para você... É Doçu, é 

Doçupé então, todas são voduns da família real(breve pausa). Da família real. 

 

Gisélia – De Daomé. 

Euzébio – De Daomé. Porque o dono da Casa é Toi Zomadonu. Ele é o dono da Casa. 

 

Gisélia – Diz de novo, repete. 

Euzébio – O dono da Casa é Toi Zomadonu. Ele que é o dono da Casa das Minas. (pausa breve) Ele 

que é o dono da Casa. (pausa breve) Ele que governa a Casa das Minas. (pausa breve) Toi Zomadonu. 

Mas ele tem a família, teve filho (breve pausa) com normal, (pausa breve) está vendo? E foi o que 

povoou a Casa das Minas. (02:14”) O lado, daquele outro lado ali é só família de Dambirá, é só a 

família de Dambirá, esse lado do fundo. Aqui é só Davice (pausa). Está vendo?  (pausa) Então, aí nós 

partimos para o... para o... para o mês de... depois de maio? 

 

Gisélia – Sábado de Aleluia tem... 

Euzébio – É, sábado de Aleluia. Esse sábado de Aleluia é obrigação da Casa, o inicio das atividades 

espirituais. Sai da Quaresma e você vai começar (breve pausa) a fazer. Não tem vodun, não tem dono, 

ninguém é dono para essa... para essa obrigação. É da Casa. Então, essa... Porque é o inicio das 

atividades de novo. 

 

Gisélia – É como se fosse o começo do ano? 

Euzébio – Justamente. Porque aí vamos para... para Quarta-feira de Cinzas. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Quarta-feira de Cinzas é o que? É o Arrambã.  
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Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – (pausa breve) É o remate da Festa de Sakpatá, que eu disse que é São Sebastião, Sakpatá 

(03:22") dia 20 de janeiro, Sakpatá, bote. 

 

Gisélia – Está aqui o Sakpatá. 

Euzébio – Já botou o Sakpatá? 

 

Gisélia – Humm, humm.  Está aqui, 20 de janeiro. 

Euzébio – É do Sakpatá. 

 

Gisélia – Humm, humm. E 21 dá o terceiro dia. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Sakpatá. Tá. 

Euzébio – E dia 7... dia 7 de janeiro... 

 

Gisélia – 19 ? 

Euzébio – É ... é inicio... é queimação de palhinha. 

 

Gisélia – Queimação de palhinha. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Aí também não tem... 

Euzébio – É o inicio da Festa de Sakpatá. 

 

Gisélia - É o inicio da Festa de Sakpatá. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – E 6 de janeiro? 

Euzébio – É o Dia de Reis. E aniversário de... de Toi Doçu. 

 

Gisélia – Do dono da... 

Euzébio – Toi Doçu. 

 

Gisélia – Depois você escreve para mim esse nome, tá? 

Euzébio – Ah, deixa. 

 

Gisélia – (riso) 

Euzébio – “T” “o”. 

 

Gisélia - “T” “o”. 

Euzébio – “Y”. 

 

Gisélia - “T” “o” “y”. 

Euzébio – Doçu. “D ” “o” “ç”... 

 

Gisélia – “ç”... 

Euzébio – “u”. 

 

Gisélia – Tudo junto, não é? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Tá.  

Euzébio – Então, essa... é o calendário festivo da Casa das Minas. 
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Gisélia – Humm, humm. E você me disse que, no caso, a imprensa aqui ela costuma vir... 

Euzébio – Só em festa de grande vulto. 

 

Gisélia – Quando ela começou a vir... Essa festa do grande vulto que você está falando, é a Festa 

do Divino? 

Euzébio – Do Divino. 

 

Gisélia – Quando a imprensa começou a vir? Você tem ideia, assim da primeira vez que a 

televisão veio aqui, por exemplo? 

Euzébio – Ah, já vem há muitos anos. Ela é... A Festa do Divino vai... vai completar 150 anos no 

próximo ano. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Ela já vem há muitos anos. 

 

Gisélia – A televisão aqui no Maranhão... Bom, tenho que ver, acho que ela deve ter chegado na 

década de 50 ou 60. Será que ela já veio nessa... 

Euzébio – Não é da minha época. 50. 

 

Gisélia – Não, eu digo assim, nunca ninguém comentou? 

Euzébio – Não, porque muda... 

 

Gisélia – Ai, obrigada. Nossa! Que delicia. (sorriso) 

Euzébio – No meu ponto de vista, no meu pouco conhecimento, de... da década de 80, de 60 para cá, 

70, foi que a... as televisões passaram a cobrir casa de culto afro. Em dia de festa. Porque aí envolve... 

mudaram... mudaram o governo, o governo criou várias Secretarias, as Secretarias de gover... de 

turismo, aí passou a ... a implantar calendário de festa de... no turismo... no turismo (05:57”) que ela 

passa a vir, mas só de festa de vulto. 

 

Gisélia – Você acha que é na década de 70? 

Euzébio – É, de lá para cá. 

 

Gisélia –  Com Zelinda Lima?  

Euzébio – É. 

 

Gisélia - Zelinda Lima lá na... 

Euzébio – A Zelinda... 

 

Gisélia - Obrigada, querida. 

Euzébio – A Zelinda foi uma... Como é? Uma... uma precursora disso tudo, porque ela divulgou, 

correu atrás. Inclusive, ela é daqui, ela é daqui da Casa. 

 

Gisélia – Ela é da Casa? 

Euzébio – É, ela vem muito aqui, ela ajudou muito, está vendo? Só não está mais vindo, porque está 

doente. 

 

Gisélia – Está bem idosa. 

Euzébio – Bem idosa também. Mas em todos os eventos da... da Casa, ela dá presença, a Zelinda. 

Então, a Zelinda foi uma precursora, ela influenciou muito, não só na Casa das Minas, na Casa de 

Nagô, em outras casas. 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio – Ok. Os registros da... das casa antigas são muito poucos. Casa das Minas, Casa Nagô, 

Turquia, Egito, está vendo? E... e outros terreiros antigos... 
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Gisélia – E foi a partir daí que a... digamos assim, autoridades da Prefeitura e do governo 

passaram a vir ou não? 

Euzébio – É, é dessa época aí. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Porque antes... eles... eles não... não vinham. Eles não acompanhavam, não vinham aí. 

Porque tinha o que? A... a discriminação. Porque tambor é só coisa de preto, né, de negro, de gente 

que não faz nada. Isso. Assim que era visto. Não só aqui, mas no Brasil todo. 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio - Muitas casas foram o que? Perseguidas, no...no regime militar. Isso aí está escrito, está nas 

histórias, está aí, você tem que... tem que pesquisar e ver.  

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio - Mas da década de 80 para cá, 70, aqui teve outro... outro... outro... outra consciência... outra 

conscientização. O povo... o povo olhava diferente. Até hoje ainda tem discriminação. 

 

Gisélia – E de políticos aqui, o que vocês se lembram, você tenha conhecimento, quem já 

frequentou a Casa? 

Euzébio – Ah, aqui muito. 

 

Gisélia – Em festa? 

Euzébio – Em festa. José Sarney, (pausa breve), Roseana Sarney. O finado Jackson Lago (pausa). 

Aqui, já veio para cá, o... o Ministro da Cultura, Gilberto Gil (breve pausa). Mas depois de que? 

Depois que a gente teve abertura que veio aquelas pessoas, a Zelinda foi precursora, chamou televisão, 

rádio, jornal. Foi o que... as influências, a imprensa passou a cobrir o (pausa breve) ... as casas de 

grande vulto, as festas de grande vulto nas casas. (breve pausa). Na medida em que ela... ela traz o 

projeto, porque através da Secretaria... E tudo isso por que? Para trazer o turista para o estado. Porque 

traz... O turista traz o que? O recurso. O estado ganha. Aí o... aí tem a Festa de Alcântara, aí divulga a 

Festa de Alcântara do Divino, aí faz um projeto bonito, outdoor, visual, pah, pah, propaganda e traz 

tudo isso. Depois da Festa do... do... do Divino já vem o São João, que é a festa marcante do... do 

Maranhão. Hein? (09:38”) Você quer um exemplo? Você... você vai quando? 

 

Gisélia – Eu vou viajar dia 10, mas eu volto. 

Euzébio – Dez de que? Setembro? 

 

Gisélia – Agora já. 

Euzébio – Certo. Hoje começa uma festa lá no Anjo da Guarda. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Do Divino Espírito Santo, no terreiro das Portas Verdes. 

 

Gisélia – Humm! 

Euzébio – Lá no Anjo da Guarda. A festa é no outro domingo, mas vê se você vai ver televisão hoje lá. 

Hoje... hoje é... é o levantamento do mastro, você não vai ver. Sabe onde é Portas Verdes? 

 

Gisélia – Não. 

Euzébio – Sabe onde... sabe onde é o Anjo da Guarda? Sabe onde é o... a Vila Nova? Depois... antes 

da Vila Nova. Você vai pegar o.... Como é? O... o... o ônibus da Vila Nova, quando chegar no Anjo da 

Guarda, vaidescer na Vila Nova, você pede para passar e vai parar bem aqui na casa das Portas 

Verdes, na Casa de José João.  

 

Gisélia – José João? 
Euzébio – José João. Está vendo? 
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Gisélia – É na Vila Nova. 

Euzébio – É. É na desci... É antes da Vila Nova. 

 

Gisélia – Antes da Vila Nova. 

Euzébio – Mas o ônibus passa na porta, é Vila Nova, é Fumacê... Mas Vila Nova é melhor, você tem 

um ponto de referência. Você não... você não vai ver... 

 

Gisélia – Que horas? À tarde? 

Euzébio – É cinco. Cinco horas da tarde. 

 

Gisélia – Cinco horas? 

Euzébio - Você não vai ver (pausa breve) a imprensa lá. E assim em outras casas, você não vê. 

 

Gisélia – Mas ela não... Ela é Mina? 

Euzébio – É... É Mina. Ela é Mina. Aqui tem poucos terreiros de candomblé. Tem o... o da Casa Fanti-

Ashanti que é do Pai Euclides. Tem... Tem a outra de... Tem de Abraão. Mas aqui... O máximo que 

tem aqui é quatro casas de candomblé. 

 

Gisélia – Qual é a diferença? 

Euzébio – É muito. Maranhense não... não tem linha de candomblé. 

 

Gisélia – Maranhense não tem o que? 

Euzébio – Linha de candomblé. 

 

Gisélia - Linha de candomblé. 

Euzébio – Nenhum deles... de... desse foi feito na Bahia (pausa). Por quê? O ponto de referência do 

candomblé não é a Bahia? O ponto de referência do Bumba meu Boi não é o Maranhão? (pausa breve) 

Então. Mas nenhum desse foi feito na Bahia. (pausa breve) Foi feito em Recife, em São Paulo, mas 

não feito... feita cabeça deles na Bahia, não. Porque o Bahia não, o baiano não ia aceitar. (pausa) Não 

é? Por exemplo, se chegasse numa casa lá para... para fazer a cabeça do membro do candomblé, ele ia 

ver a pessoa aí, o pai... a mãe, o pai de santo, o responsável ia saber que ele não pertencia à corrente 

dele de... de candomblé. 

 

Gisélia – Você quer dar uma parada? 

Euzébio – Não. Pode continuar. 

 

Gisélia – Vocês tem registro? Eu volto a insistir, porque como eu trabalhei na editoria de política 

do jornal O Imparcial... 

Euzébio – Humm.  

 

Gisélia – Então, (sorriso) tive um certo trânsito por essa área da política. Vocês tem registro de 

autoridades políticas aqui? Registro fotográfico, fotografia. 

Euzébio – Tem. 

 

Gisélia – Ah. 

Euzébio - Eu tenho uma do Sarney aqui. 

 

Gisélia – É? Ele veio aqui ainda quando era governador? 

Euzébio – Não, ele veio aqui... 

 

Gisélia – Na década de 64/70? 

Euzébio – Ele veio na época de... ex-presidente da república. 

 

Gisélia – Depois que ele passou pela presidência. 
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Euzébio – E Roseana veio aqui está com três anos. No sepultamento de minha tia  aqui, no velório de 

minha tia. 

 

Gisélia – Humm! Quando Dona...Celeste morreu. 

Euzébio – É. (pausa breve) Mas toda festa que tem aqui... de grande vulto a gente manda convite. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Mandamos oficio. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Mas sabe que eles têm muito, né? São muito atarefados. Muito atarefado. Mas a nossa 

obrigação é convidá-lo, né? Convidar a todos. Independente de ser... de ter patente política ou não. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Convidar a todos que são... que pertencem à Casa, que pertencem à Casa, que querem 

ajudar a Casa, que querem participar da festa, porque... (pausa breve) porque eu acho que a casa de 

culto afro não pode ter bandeira política. Não pode ter bandeira. A casa é de todos. 

 

Gisélia – Eu queria que você me falasse um pouquinho do... do Boi de Encantado. Tem um Boi 

de Encantado aqui? Ou é só... 

Euzébio – Não. Aqui nós não temos Boi de... 

 

Gisélia – É só no Nagô? 

Euzébio – É só no Nagô. Nós não temos Boi de Encantado. 

 

Gisélia – Humm. E como é essa festa do dia 24 e do dia 29? 

Euzébio – Olha, dia 24: dia 24 é Dia de São João. Anos atrás a gente tinha um toque para São João, 

tinha a ladainha e depois tinha o toque do tambor. No dia 29... Do dia 28 para 29, que é Dia de São 

Pedro, os Bumba meu Boi da Ilha que vinham aqui para a Ilha no São Pedro, brincavam aqui na Casa 

das Minas. No dia 29 amanheciam aqui na porta, 29, Boi da Madre Deus que brincava aqui e outras 

brincadeiras, Boi de Canuto brincava aqui para a Casa para o dia ... 29. Por que? Porque como eles 

tinham as ligações com a Casa traziam o Boi para... para amanhecer no dia de São Pedro na porta da 

Casa das Minas. Então, há muitos anos teve essa obrigação, a Casa se preparava, fazia o mingau de 

milho, fazia o mingau, o chocolate, está entendendo? E dava para eles brincar, se alimentar e brincar 

ali na porta. Mas depois que as pessoas foram morrendo, as pessoas de influência da Casa, que tinham 

ligações, essa brincadeira não... passaram a não... não frequentar mais a Casa. Mas há três anos que... 

que....a gente reati... reativou esse contato com eles. Ano passado foi... foi cinco e esse ano foi dez que 

ficou aqui na porta. A parte inteira da manhã eles brincaram aqui com a gente. Tem dez (16:18”) 

 

Gisélia – Dia? 

Euzébio – 29. 

 

Gisélia – 29. 

Euzébio – Como eu brinco em bumba-meu-boi e eu sou muito conhecido... 

 

Gisélia – Qual Boi? 
Euzébio – O Boi da Maioba. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Ah, eu sou muito conhecido no ramo do folclore e todo mundo me conhece, aí eu trago esse 

Boi para amanhecer aqui, eles brincam, faz um caldo de feijão... a Casa é aberta. Vai... Mesmo não 

tem as vodunsis vivas, mas você tem que fazer obrigações para as entidades, porque isso fortalece a 

Casa. Não é porque a vodunsi morreu que você não vai fazer mais aquela obrigação com aquele 

vodum. Mesma coisa eu (17:02”) minha avó morreu está o que? Está com 18... 19 anos, 19 anos que 

minha avó morreu. Mas nunca larguei de fazer obrigação para o meu pai Doçu, a obrigação de minha 
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avó. Todo assim em janeiro eu faço a... a ladainha, faço a missa, faço o jantar, tem que fazer obrigação 

interna para ele. Não é porque... porque minha avó foi embora. (pausa breve) Porque senão, se eu 

pensasse assim, eu não estava... não estaria aqui na Casa das Minas. Nem viria mais aqui. (pausa 

breve) Mas eu venho, que eu tenho compro... compromisso com o dono da Casa. Porque a Casa podia 

estar... estar dando continuidade, mas o pessoal diz “Ah, minha avó morreu, minha tia, isso e aquilo, 

não vou mais na Casa das Minas”. (17:48”) e largaram a Casa. 

 

Gisélia – E o Divino? Como é que... qual... Como é q ela começa? Qual a importância dela na... 

na Casa das Minas? 

Euzébio – Como que ela começa? 

 

Gisélia – É. Como que ela começa e qual a importância da Festa do Divino... 

Euzébio – Não, não...  

 

Gisélia – Para a Casa das Minas. 

Euzébio – Ela começa... A festa começa no... no... sábado de Aleluia.  

 

Gisélia – Não, não. Eu digo assim, na história da Casa das Minas. 

Euzébio – Ah... 

 

Gisélia – Quando esse ritual começa a ser... 

Euzébio – Ah, executado. 

 

Gisélia – Executado. 

Euzébio – Ah, sim. Há muitos. Porque no próximo ano, ela vai fazer, nós vamos fazer 150 anos de 

festa. 150 anos de festa. A Casa... A Casa tem 250 anos. 250 anos (pausa breve), foram três anos de 

salva e 150 anos de festa, somando tudo... tudo dá 150. Ainda ficou quase dez anos sem ter... (pausa 

breve) a festa. Os registros estão... Está registrado e nós vamos fazer esse projeto agora para poder 

lançar o... a nossa festa agora em janeiro. 

 

Gisélia – Esse registro vocês fizeram com quem? 

Euzébio – Ferretti. Ferretti tem. 

 

Gisélia – Ferretti. 

Euzébio – Tem. Nos deu esses documentos todinhos para fazer esse projeto, que você fica dono de 

festa, porque aí (pausa breve)... Da década... na década de 50 Celeste assumiu a festa. (pausa breve). 

Na década de 50, Celeste fez essa festa... para fazer... Aí foi... foi... foi fora... deles, entendeu, e deu 

continuidade à festa. E há três anos faz quem faz sou eu. Eu e minha equipe, que você não faz nada só. 

Você tem que ter. Agora é uma festa trabalhosa. Quem faz é de um ano para o outro. Esse evento que 

vai ter já no próximo sábado, já o inicio da festa. Já a... a.... adquirir recurso para você fazer a festa. 

Porque gasta mais de 25 mil. (pausa breve) Se você não se organizar, você não faz. (pausa breve) O 

inicio da festa é mais de 25 mil, se for botar no papel, porque tudo é pago! Desde as cozinheiras. 

(pausa breve) E eu não tenho. A Casa já tem mais de cem pessoas, mas eu não tenho.(pausa breve) Eu 

digo na Casa nos anos... nos anos anteriores, na... você não pagava nada. Porque eu tinha outras 

pessoas na Casa, tinha vodunsi para cozinhar, outros para pintar, outros para capinar, (pausa breve) 

está vendo? Mas você não tem mais. A Deni tem o que? Tem por 88 anos. Ela vai para a cozinha? 

(pausa breve) Não vai, minha filha. Ela vai levantar um caldeirão, uma panela com mais... com mais 

de 20 quilos de feijão? Não tem condição. Então, preciso pagar as equipe para o pessoal da cozinha, 

para poder trabalhar. 

 

Gisélia – A casa já se tornou patrimônio imaterial, não é? Depois disso ou antes disso já tinha 

apoio para fazer as festas? Algum tipo de apoio de... quer seja do estado, do município ( 21:02”) 

Euzébio – Independente de ser tombado ou não... 

 

Gisélia – De pessoas... 
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Euzébio – Ó, eu vou explicar para você, independente de ela ser tombada ou não, as ajudas são 

mínimas. Porque o que IPHAN faz?  Ela só fez tombar a Casa. A Casa não recebe um benefício do 

IPHAN. (pausa breve) Aí eles tombaram a Casa e eu mando pintar. Está aqui, para a festa. Eu mando 

pintar. (pausa breve) Se está com goteira, eu pago para tirar. Se está com elétrica, eu pago para refazer, 

fazer isso. Só tombou, só pegou o título de tombamento. (pausa breve)  Qual o recurso que a Casa 

recebe por mês? Nada. Eu estou com... Eu paguei o mês passado mil reais de conta de luz, esse mês já 

veio 700. Eu tiro do meu. (pausa breve) Não tem recurso de ninguém, minha filha. Nem de IPHAN, 

nem recurso federal, nem do estado, municipal, não tem nada. Os recursos são próprios nossos. A 

gente procura fazer evento para poder correr atrás. (pausa breve) Todo mês eu tenho reunião. No dia 3, 

na terça-feira eu tenho reunião aqui, com todo mundo para a festa. Eu faço uma vez por... por mês essa 

reunião... com... com o imperador e a imperatriz, os festeiros da festa. Você não tem recurso extra não, 

de fora não tem, não.(pausa breve) Dissesse “Ah, o governo... o governo do estado vai dar todo mês 

para a Casa das Minas a importância x. O governo federal vai... outra importância y. O município... o 

municipal, recurso j”, não é isso, não. (pausa) Não tem isso, não. (pausa breve) 

 

Gisélia – Nunca teve? 

Euzébio – Não. (pausa breve) Por mim isso não tinha nem tombado. (pausa breve)  É. (pausa breve) 

Eu fui... eu fui contra no dia do... do... que tiveram reunião lá, de... de... de tombar a Casa das Minas. 

 

Gisélia – Por quê? 

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia – Por quê? 

Euzébio – Porque como eu te citei (pausa média) Só para... para conservar o nome da Casa das Minas? 

Não precisa disso, não. A Casa das Minas todo mundo já conhece, no Brasil todo, no mundo todo. 

Porque eu... (pausa breve) Bom, você (23:36”) Mas que não vem aqui dizer se é ou... Aqui “Veio aqui 

uma comissão do IPHAN de Brasília para ver a Casa das Minas, para saber o que está faltando”, eu 

estou com uns... os muros no fundo que estão rachados ali. (pausa) E tenho que ajeitar, né. Se cair, eu 

tenho que mandar consertar. Não vou esperar IPHAN, porque eu não posso deixar o quintal aberto. 

(pausa breve) Então, não tem... Não tem recurso de ninguém. (pausa) 

 

Gisélia – Deixa-me te perguntar, eu descobri uma matéria... Até (24:25”) uma cobertura, uma 

reportagem sobre um filme que foi feito por um grupo de franceses ano passado. Já foi 

concluído? 

Euzébio – Já. (pausa) 

 

Gisélia – E essa divulgação e essa exibição? 

Euzébio – Foi feita. Foi feito essa divulgação, essa exibição foi feita. 

 

Gisélia – E qual é a importância desse... desse material, desse documento para a Casa das 

Minas? 

Euzébio – É só um... é só um material que vai ficar de lembrança para vocês se lembrarem da Casa das 

Minas. (pausa grande) E... E eu... eu... eu que republiquei ele (pausa breve), porque na ajuda aí tinha... 

dava para pagava uma coisa e não dava para pagava outra (25:13”). Eu mandei... eu mandei refazer 

(pausa breve) 500 cópias. 

 

Gisélia – Ah é? 

Euzébio – Sim. 

 

Gisélia - Você tem disponível? 

Euzébio – Tenho. 

 

Gisélia – Está quanto uma cópia? 

Euzébio – 20 reais. 
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Gisélia – Ah, eu vou querer. 

Euzébio – É um documento muito bom, (pausa breve) que esse ano eu vou... eu vou tornar... fazer uma 

nova... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Uma nova edição para poder... Esse me deu muito trabalho, me deu muita confusão. 

 

Gisélia – Por quê? 

Euzébio – Humm? 

 

Gisélia – Por quê? 

Euzébio – Vira esse ponto, atravessa, na outra linha. 

 

Gisélia e Euzébio - (risos) 

Gisélia – Ok. Bom, então, a comemoração dos 150 anos você falou, não é, que é, no caso, da... 

Euzébio – Festa do Divino. 

 

Gisélia – Do Divino, não é? Essa data inicial, como é que vocês descobriram? 

Euzébio – Documento. 

 

Gisélia – Como é que vocês localizaram? Que tipo? 

Euzébio – O Fe... O Ferretti trouxe para a gente. 

 

Gisélia – Ah, Ferretti descobriu. 

Euzébio – Trouxe os dados, que nem falasse aquilo outro, porque pelos dados  que nós temos aí dá... 

dá cem anos. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Aí disse “Não, tem mais 47 e mais 3", aí ele trouxe os documentos.... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Para a gente. 

 

Gisélia – Certo. Essa questão de origem mesmo, eu até estava lendo aquele livro da Professora 

Maria do Carmo Ferretti, ela fala que há várias versões de quando começa mesmo a Casa das 

Minas, não é? Uns dizem que é no século... 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – XVIII, outros dizem que é no século XIX, não é? O Vergê diz que é... é no século XVIII, 

não é? 

Euzébio – É, que não tem um documento raiz, não sendo certo. Porque a Casa das Minas não foi 

fundada aqui (26:56”) ela foi fundada na Rua Santana, na... na Rua... como é? na Rua do Passeio, é, 

que é aquela rua de lá. De lá, foi que veio para cá, quando isso aqui tudo era maré, mangue. 

 

Gisélia – Madredeus, não é? 

Euzébio – É. Era tudo maré, é. 

 

Gisélia – É, era tudo maré. É verdade. 

Euzébio – Depois que criaram a maré foi invadindo e foi que ela veio para cá, foi que se trouxe, que 

veio para cá. Mas não tem o que? Não tem documento. 

 

Gisélia – Não tem documento. 

Euzébio – Não tem nada escrito. (pausa breve) Para todo efeito é aqui, nesse local. 
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Gisélia – Eu queria que você me falasse assim desse significado “A Casa”. A “Casa”. A palavra 

“Casa”. “Casa das Minas”, o que é? Qual é o significado? 

Euzébio – (27:44”) casa? 

 

Gisélia – De família, não é? Mas enfim, eu queria que você me explicasse. (riso) 

Euzébio – O que tu imaginas assim, o que tu imaginas: (fala bem devagar) Casa das Minas? O jeje é...  

jeje é nação. 

 

Gisélia – Jeje é nação. 

Euzébio – Eu já... eu já... eu já estou te dizendo... eu já estou matando a terceira, a terceira: jeje é 

nação. Africano (28:06”). Maranhão: o estado em que ela foi fundada. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – “Casa” o que você imagina que é? Casa significa senzala, a tribo, terreiro grande, casa. 

Minas significa riqueza, não é? (pausa breve) Minas significa riqueza, então... Jeje é nação. Casa das 

Minas do Maranhão  é encontro de todas... toda a cultura afro (28:42”) Maranhão, porque Casa das 

Minas é riqueza. Aqui saiu todos os encantados do Maranhão. Aqui saiu Nagô, aqui saiu a Mina. 

Primeira casa a ser fundada “Casa das Mina”. A segunda “Nagô”. Por que? Porque o Jeje e o Nagô 

tem um... tem um relacionamento muito próximo. Um relacio... Um relacionamento muito próximo 

mesmo entre a Casa das Minas e Nagô, que são as primeiras casas. Depois do Nagô vieram a Turquia, 

Egito, mas tudo oriundo dessas duas casas. Diga. 

 

Gisélia – (sorriso) Não, já explicou sim. Então, os donos da Casa você já me falou, não é? Ou 

então, a senhora que é responsável, que é a Dona... 

Euzébio – Deni. 

 

Gisélia – Deni, que está... Quando ela surge? Como é que ela surge? Ah, foi com a morte da... 

Euzébio – Que ela assumiu? 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – Não, a chefa da Casa, por lei e por... Como é? Por decreto, porque aqui é antiguidade, ela 

mora (pausa breve), reside no Rio de Janeiro. Enedina, que é mais velha do que ela. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Depois de minha avó, é Enedina. 

 

Gisélia – Toy? 

Euzébio – (30:22”) 

 

Gisélia – “T” “o” “y”. 

Euzébio – (30:29”) 

 

Gisélia – Poli “L” “i” 

Euzébio – “Bó. 

 

Gisélia – Bó. 

Euzébio - G" “i” 

 

Gisélia - “G" “i” 

Euzébio – (30:38”) Então, ela que é de fato e de direito chefe da Casa das Minas hoje, depois da minha 

avó. Mas como ela mora no Rio de Janeiro...aí a Deni representa ela. Deni ficou. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio - Aí a Deni representa ela, a Deni ficou. Porque a Deni ainda é mais nova do que ela.  Se a 

Deni tem 88, ela já tem 90 e poucos anos, tem quase cem anos. E minha avó morreu com 103 e 
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antiga... e antiguidade aqui na Casa das Minas  é posto (pausa breve). Antiguidade é posto. (pausa 

breve) Mas se ela fechar os olhos, a Casa continua, porque tem minha tia (31:20”) que está viva. A 

Casa não fecha ainda não, nem vai fechar. 

 

Gisélia – Nem vai fechar? 

Euzébio – Não. Depois disso vai aparecer um para tomar conta. (pausa) Casa... Casa de culto não 

fecha. Ela pode parar suas atividades religiosas (pausa breve), mas fechar ela não fecha. (pausa breve) 

Sempre vai ter uma pessoa para estar na Casa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Para quando tiver renovação ter uma pessoa para estar, para receber eles. Sempre, sempre 

vai ter uma pessoa na Casa (pausa) para chamar. E “Ó, o terreiro... o terreiro acabou”, só se o dono, os 

filhos, os netos e os bisnetos não quiserem mais mesmo. (pausa) Quando teve Denira, tenho....Denira, 

já foram embora, aí os filhos não... não aceitaram mais, netos, isso aquilo e aquilo outro, encostaram. 

Mas era para ter.  Não sei ele tem pessoas. A Casa não vai fechar, não. Principalmente, em casas de 

colunas, em casas antigas, tem que ter uma pessoa. (pausa) 

 

Gisélia – Eu queria que tu me falasses aqui do “arrambã”,  não é? 

Euzébio – Arrambã. 

 

Gisélia – Arrambã, arrambã. 

Euzébio – Arrambã. 

 

Gisélia – Que Nagô, inclusive vem para cá, não é? O pessoal da Casa de Nagô vem para cá. 

Euzébio – Isso. 

 

Gisélia – E faz tudo uma festa só, não é? 

Euzébio – Não, não é fazer uma festa só. 

 

Gisélia – Não? Como é? Me explica. 

Euzébio – Porque o arrambã só quem... só quem faz é a Casa...a Casa das Minas.O arrambã. O Nagô 

ela... ela faz... Não faz o arrambã, ela faz o pagamento.(pausa média) Faz o mucambo, que é o mesmo 

pagamento, não é? Ela não faz arrambã, faz mucambo. Mucambo é uma obrigação nagoense. E 

arrambã é uma obrigação jeje, que são aquelas que estão na foto ali com  muitas frutas, muitos doces 

para dar para os assisses. 

 

Gisélia – Humm.  

Euzébio – Na quarta-feira de cinzas. 

 

Gisélia – É só depois? 

Euzébio – (33:50”)que pode, pode bater as fotos. 

 

Gisélia – (33:51”) a tarjeta. 

Euzébio – Está vendo? Essa aqui é a obrigação para São Sebastião feita na sala grande, ó. Vodun a 

Logui e Nepon oferecendo alimento (34:20”) na sala grande. 

 

Gisélia – A “sala grande” é essa sala... 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – São Sebastião. 

Euzébio – É está bem ali, está bem ali ó, bem aí ó. (pausa média) 

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio – E aquilo o outro é minha avó. 
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Gisélia – Ah, a sua avó é aquela ali? 

Euzébio – É. (pausa média) 

 

Gisélia – Ah. Quem era a entidade dela? 

Euzébio – Toydoçu. 

 

Gisélia – Toydoçu. Que hoje está com? Não, não tem. 

Euzébio – Hoje não tem. Porque só passa mulher, aqui é só mulher que dança. Homem não dança. É 

diferente de outras casas. O candomblé... Está vendo? Ó, no jeje não dança homem. 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio – Nem no Nagô. (pausa média) No candomblé você vê homem dançando, incorporando e 

dançando, virando a cabeça. De virar a cabeça. Mas aqui não. Os homens são preparado, são huntó, 

são todos preparados para não receber. 

 

Gisélia – E os homens? Como chamam os homens? 

Euzébio – São huntó. 

 

Gisélia – Huntó. 

Euzébio – É, você anotou lá na frente. 

 

Gisélia – Humm, tá. Não, eu não sei como escreve. 

Euzébio – “H”. 

 

Gisélia – “H”. 

Euzébio – “U”. 

 

Gisélia – “U”. 

Euzébio – “N” “T” “O”m acento: huntó. 

 

Gisélia – Você é um huntó. É acento...  

Euzébio – Agudo. 

 

Gisélia - Acento agudo? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Senão ia ficar huntô, não é?  

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Você é huntó? 

Euzébio – Chefe da Casa das Minas. Chefe. (pausa) Depois das voduns, é ele que ... 

 

Gisélia – Quando você assumiu esse posto? 

Euzébio – Ah, eu assumi isso... eu assumi foi em... em 80... 70... 1978. 

 

Gisélia – Você tinha quantos anos lembra? 

Euzébio – Eu sou de 60... de 1963. 

 

Gisélia – Você é 1963? Então, somos quase da mesma idade. 

Euzébio – Eu tenho 50. (riso) 

 

Gisélia – Eu sou de 1967. 

Euzébio – Dezoito. 

 

Gisélia – Dezoito de quando? Dezoito de... O seu aniversário me diga aqui. 
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Euzébio – Ah, mês de maio. 

 

Gisélia – Maio, diga lá. 

Euzébio – 21 de maio. 

 

Gisélia – 21 de maio de 1963. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Então, você é (37:11") huntó. 

Euzébio – (37:13) desde essa época. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Porque o huntó dentro da... dentro da Casa era Benedito Cambel. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Aí com o falecimento... 

 

Gisélia – O chefe da Casa sempre é um homem? Huntó, quer dizer, huntó sempre é um homem? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Não existe huntó mulher? 

Euzébio – Não, não tem. Huntó é só homem. 

 

Gisélia – É só homem. Humm, humm. Tem um equivalente feminino? 

Euzébio – Não tem. 

 

Gisélia – Não tem. 

Euzébio – Feminino é só vodunsi. 

 

Gisélia – Só voduns. 

Euzébio – Vodunsi e homem é huntó. 

 

Gisélia – Huntó. 

Euzébio – Huntó chefe é a segunda pessoa das...das vodunsi. 

 

Gisélia – É. porque a vondunsi é que está, digamos... 

Euzébio – Em primeiro plano. 

 

Gisélia – Primeiro plano. 

Euzébio – Mas ele... ele é a segunda pessoa delas. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Ele que vem, ele que busca conversar com elas, determinar as festas, conversa, planeja festa 

“Como é que vamos fazer isso?”... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – E aquilo. Está vendo? Na falta delas, das vodunsi, o huntó toma conta da Casa. Hoje é só 

eu, Deni, minha tia e minha tia, uma... uma estudante, uma neta de minha tia... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – E a Enedina que mora no Rio de Janeiro. 

 

Gisélia – E... 
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Euzébio – Huntó é eu, José, é Assis, eu tenho... É Marcos Vinicius, é... (pausa) é meus... meus irmãos, 

que são os huntó da Casa. Mas chefe só eu. O huntó-chefe é que determina se vai fazer a festa ou não, 

se vai tocar ou não. (38:53”) para decidir, para planejar. 

 

Gisélia – Certo. E Dona Enedina, quando é que ela foi para o Rio de Janeiro? 

Euzébio – Ah, já faz... 

 

Gisélia – Faz quanto tempo que ela não vem aqui? 

Euzébio – Ah, já faz muito tempo, já faz uns anos que ela não vem aqui. Já faz mais o que? Já faz mais 

de 20 anos que ela não vem aqui. A última vez que ela veio aqui foi... Vamos ali. Vamos (39:12") o 

gravador.  

 

Gisélia – Posso deixar aqui (30:20”) (gravação interrompida) 

 

                                         Arquivo HPSH 010 

                            

Euzébio – Olha, essa obrigação aqui é de pagamento. 

 

Gisélia – Janeiro de 1982. 

Euzébio – É  feito, foi realizado no quintal. É a única festa... época que... obrigação que acho que se 

toca no quintal o tambor da Casa é no pagamento. (breve pausa) Em janeiro. Isso aqui foi o que? Foi 

no período de (pausa breve) São Sebastião, que é feito. (breve pausa) Geralmente, essa festa aqui se 

faz no dia 19 de janeiro (pausa breve), esse pagamento. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Mas não é... Não é todo ano. Os anos... alternados. E foi em 1985 que ela chegou, veio em 

São Luis, mas não veio mais. Ali do outro lado, vamos ver aqui em 1950, a Festa do Divino, olha 

como a Casa das Minas era. (breve pausa) Em 50, olha, (breve pausa)  anos 50, no inicio da festa... da 

festa. Essa outra foto aqui era a foto do pagamento. Beatriz, Deni, ó, vovó, Zobeída e Rita, que é a 

mãe de...de Deni. Esse aqui  é um preto tocando. Você quer saber quem é esse preto aqui tocando? É 

esse preto que está falando com você.  

 

Gisélia – (riso) 

Euzébio – É, pagamos tocando no quintal, o pagamento. Olha, também em 1985, a mesma foto do 

lado. Esses aqui são os tambores da Casa vindos da África. 

 

Gisélia – Humm! 

Euzébio – Madeira pura. (breve pausa) Só se muda a coberta. Isso aí tem uma afinação própria. (toca o 

tambor) Uma afinação própria. Um vai no forro, (toca) um vai no forro, está vendo? Amarrado, feito 

coberto de couro de boi. É couro de boi, olha, (bate na madeira) é de madeira própria. De pau d’arco, 

só se troca o couro, o couro, porque dá broca, aí tem que se trocar o couro. E ele fica coberto aqui, 

nesse cantinho aqui. 

 

Gisélia – Tem quantos anos (02:29”)? 

Euzébio – É a idade da casa. 

 

Gisélia – É a idade da Casa? 

Euzébio – É a idade da casa. (breve pausa) É a idade da casa. Vamos ali para a cozinha. Aqui é o 

cajazeiro sagrado da Casa. (breve pausa) É um dos fundamentos da Casa. (breve pausa) Foi cercado, 

porque o pessoal vai invadindo, tirando um pedaço dele e o outro podia matar o meu, né? O cajazeiro 

fundamento da Casa então, nós ó “Não. Aqui ninguém entra, só nós que entramos”, entra para limpar. 

Para você vê, olha aqui a raiz dele, aonde está a raiz dele, está vendo? Vamos para a cozinha. Aqui é a 

cozinha grande da Casa das Minas, onde são realizados... toda obrigação da Casa é feita aqui na lenha! 

Toda comida de voduns é feita na lenha em cima dessas pedras. A idade que tem a Casa, é a idade que 

tem essas pedras. 
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Gisélia – Humm. 

Euzébio – Sempre (breve pausa) no mesmo lugarzinho. Para você ver que aqui não tem nem cimento, 

por causa da caloria, é barro. Está vendo? Está cheio de barro. Mas eu tenho uma cozinha ali atrás 

industrial, industrial, para fazer comida de grande vulto. Mas toda coisa do santo é feita aqui – na 

lenha. 

 

Gisélia – Humm. E quem prepara são as vodunsi? 

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia – Quem prepara a comida? 

Euzébio – Do santo? 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – Sou eu. Hoje sou eu. 

 

Gisélia – Ah: você! 

Euzébio – Hoje sou eu. 

 

Gisélia – Ah! 

Euzébio – Porque veja, a Deni tem 88 anos, não pode vir para o fogo. 

 

Gisélia – Mas eram elas que preparavam? 

Euzébio – É. Quem preparava eram as vodunsi. As vodunsi vinham para cá para... para preparar as 

comidas do santo. Aquela comida que você vê, que viu lá... lá de São Sebastião nas fotos, é tudo é 

assim que foi feito. Hoje quem faz... quem faz é a voz que... que está... que está lhe relatando hoje. 

Esse preto aqui que faz as comidas hoje. 

 

Gisélia – Você sozinho ou você tem ajudante? Não. Sozinho. 

Euzébio – Fazer, tem que fazer. 

 

Gisélia – E você foi o primeiro huntó a preparar comida... 

Euzébio – É. 

 

Gisélia - Para o santo aqui na Casa das Minas? Ou não, outros antes de você também 

prepararam? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Você foi o primeiro. 

Euzébio – É, porque eu peguei uma época que já... Não é? De... Como é que se diz? Crítica para a 

Casa. Porque não tem renovação. E eles pegaram... pegaram uma época boa, porque tinha mais de 

cinquenta pessoas dançantes, vodunsi então, não faziam. Fazia era rachar lenha, era buscar água ou 

serviço  de homem. Mas eu não, eu cheguei numa época já em decadência da Casa. Essa realidade que 

não tem renovação. Mas se precisa fazer, é obrigação da Casa para os voduns da Casa. Então, você 

tem que fazer. Aí que te chama, aquilo que eu falei anteriormente, disciplina, dedicação, curiosidade 

para poder fazer. (pausa breve) Então, quem faz as comidas hoje do santo sou eu. 

 

Gisélia – E para cada obrigação é um tipo de... 

Euzébio – Um tipo de comida. 

 

Gisélia – Um tipo de comida. Qual é a comida para o... para o chefe da Casa, para o... 

Euzébio – É? 

 

Gisélia – Qual é o tipo... tipo de prato? 
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Euzébio – Ponto, parágrafo, atravessando na outra linha. Ponto, parágrafo, atravessando na outra linha. 

(riso) 

 

Gisélia – Ah, está certo. (riso) Entendi, entendi. Entendi, entendi, Euzébio, entendi. (risos) Está 

certo. 

Euzébio – Então, essas fotos aqui, quem cuida disso aqui era mais Maria Celeste. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Que carregava o Toy Averequete, olha. Está vendo? 

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio – Essa aqui é Neuza, de Nochê Sobô, também, essa aqui também, essa aqui dançou aqui um 

tempão. Muitos anos. Mas também faleceu. Esse aqui é foto de pagamento. Aqui é uma foto de Toy 

Doçu em Dona Amélia, que era minha avó, Toy Bedigá, que era mãe de Deni, Dona Rita, Toy Lepon, 

que é em Deni e Toy Jotim em Maria Roxinha. Viva daqui só tem a... a Deni. É. Aqui outra festa, aqui 

a vodunsi mais nova da Casa das Minas, que é Elizabeth, bisneta de... de Amélia de Doçu. É a mais 

nova da Casa. Está vendo? (breve pausa) Aqui foi o último... última formação da Casa, chama-se 

Último Barco. De lá para cá eu não teve mais renovação A renovação que teve foi essa daqui. É a 

vodunsi mais nova que caiu na Casa, que é neta de... neta de Amélia e bisneta... e neta de Zobeílda e 

ela pertence à família Davice, do lado da minha família. Porque minha família toda é Davice, certo? 

Vamos aqui, vamos aqui na... Aqui... aqui é Amélia de Toy Doçu ensinando como se toca o rum. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Dona Amélia com a (09:00”) no braço esquerdo segurando o gã. O “gã” é o ferro. O “gã” 

é o ferro batendo com o aguidavi ensinando o huntó a tocar o tambor grande o rum. Na parede os 

tocadores Ribamar Filho, Dona Deni, no tambor grande Rui, neto de Amélia. 1980. Aqui é meu irmão. 

(breve pausa)  Que naquela época a gente se reunia para tocar, para ensinar. Hoje em dia ninguém quer 

mais aprender. Aí para você ver, se eu for... se eu for embora amanhã, ninguém vai poder tocar jeje 

mais no Maranhão. (breve pausa)  Porque mesmo tendo interesse de aprender, e a dificuldade é muito. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Porque se você fizer uma oficina para tocar jeje, aqui ia aparecer 500 pessoas para aprender. 

Mas só por curiosidade. E não por, né? Por finalidade da obrigação. Ia ali fora ganhar dinheiro então, 

eu não faço oficina. Já recebi várias propostas para fazer oficina para ensinar tocar jeje. Mas para que? 

Tem que ensinar para os da Casa, os filhos e netos da Casa. Porque hoje em dia é difícil. Você vai, 

você vai para o palco “Ah, eu vou tocar o jeje aqui, que aprendi lá na Casa das Minas no Maranhão”, 

faz um show, você vai “Eu vou fazer, aprender a tocar” para ganhar dinheiro,  Não, não posso ter 

utilidade dentro da Casa. Você não... o Tião não tirou o Boi do Maranhão? Não está em São Paulo? O 

tambor de crioula não está em São Paulo. Eles são todos o que? Eles são todos do Maranhão. “Vai ter 

um Boi lá em... em São Paulo (10:58”) não é para a obrigação de São João, não”. A finalidade é 

ganhar dinheiro. Levou a custa do Maranhão para outro estado com a finalidade própria de ganhar 

dinheiro. Por que? O Boi do Querosene, ele não tem o ritual de São João. Ele não morre (11:20”) do 

Boi. Faço? “Não faço”. Então, ele não tem obrigação com São João. A obrigação dele é financeira. 

Isso tudo é regulamento, é fundamento que ele não sabe. O povo não sabe. Tem... tem hoje um Boi no 

Rio de Janeiro, é um grupo do Maranhão. Se reúne para fazer o Boi, pah, pah, pah com pandeiro e 

aquilo outro. Mas não tem obrigação com o santo. A obrigação é financeira. Eu posso ensinar o jeje? 

O que tu achas? 

 

Gisélia – Acho que não. (riso) 

Euzébio – Então... então, está certo. 

 

Gisélia – Me diga uma coisa: e os móveis? Eles têm um... tem  significados, não é? 

Euzébio – Os móveis... os móveis são normais, aqui são bancos... 

 

Gisélia – É? 
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Euzébio – Aqui a gumba. 

 

Gisélia – Humm! 

Euzébio – É aqui onde se dança, que se toca para os voduns. Não tem cimento, é chão batido. Você 

não deve ter observado isso. 

 

Gisélia – Eu já. 

Euzébio – É?  

 

Gisélia – (riso) 

Euzébio – Então, é o único lugar que não tem cimento. É só no barro. Aqui que se toca, puxa o tambor 

para cá e se toca para os voduns tocar, dançarem aqui. Ali o quintal aonde é feito... o... a Festa do 

Divino.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Onde se enfia o mastro. Está vendo? E ali é área de... social. A casa é cercada de... de 

grandes árvores no fundo, aqui desse outro lado ali é o lado de Dambirá, mas também não era assim. 

 

Gisélia – Lado do que? 

Euzébio – De Dambirá, lado de Dambirá. A Casa não era assim, como você viu no retrato ali, era de 

taipa coberta de palha. Aí com a reforma, a primeira reforma quem fez aqui não foi o IPHAN. A 

primeira reforma quem fez aqui foi o governo do estado. 

 

Gisélia – Em que ano? 

Euzébio – Em 80, em 80. 

 

Gisélia – 1980? Fechadinho assim? 

Euzébio – É, 80. 

 

Gisélia – Tem registro então, na imprensa?  

Euzébio – O governo... 

 

Gisélia - Da entrega? 

Euzébio – No governo de Roseana Sarney. 

 

Gisélia – Ah, então, não foi em 80. 

Euzébio – Foi... foi nessa época. 

 

Gisélia – Foi... 

Euzébio – Foi o primeiro governo de Roseana. 

 

Gisélia – Foi em 1995, ela entra. 

Euzébio – Foi o primeiro governo de Roseana. 

 

Gisélia – De Roseana? 

Euzébio – Foi, foi quando foi feita essa reforma aqui. 

 

Gisélia – Tens recorte de jornal? 

Euzébio – Não. (13:43”) que tem, mas não tem mais. 

 

Gisélia – Aqui não, não é? 

Euzébio – Não tem. Ela reformou, ajeitou a Casa... 

 

Gisélia – Em que mês? 
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Euzébio – Depois... depois é que o projeto... o projeto de tombamento (13:54”) aí foi que o IPHAN 

reformou. Porque quando foi... quando foi tombada a Casa... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Em 2000 e... parece que em 2002... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Também 2002, foi depois que o IPHAN reformou ela todinha. Mas o inicio dessa... dessa... 

dessa nova estrutura aqui foi feito pelo governo do estado. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Porque ela não... eles só fizeram aquele lado lá e ajustaram. Porque eles não pegaram ela 

como ela era antiga de palha (14:30”). Aqui, esse lado ali... esse lado ali não existia, só tinha até aqui, 

não tinha... tinha só mato. Então, o governo do estado foi que... através de Celeste, Celeste pediu, 

trouxe a governadora aqui, isso e aquilo outro. Aí o governo mandou reformar, a tirar as telhas velhas, 

a botar essas telhas novas. Foi o primeiro passo de reforma aqui, foi feito pelo governo do estado. Isso 

a gente não pode negar, não. O IPHAN já pegou uma época, uma... uma... uma fase já mais moderna. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Ele só fez aperfeiçoar. Mas precisou de muita coisa ainda, ajeitar os muros também. Mas 

isso depende de que? Do... do projeto, de fazer para esperar o governo federal através do IPHAN... 

 

Gisélia – Vocês tem um projeto assim para? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Não? 

Euzébio – Não, depende, demora muito. Noventa, cento e vinte dias... Ah... Então,  a gente procura 

fazer, né, com nossos meios próprios. 

 

Gisélia – Humm, humm. Tem quantas pessoas mesmo hoje na Casa? 

Euzébio – Hoje, morando na Casa hoje, só tem a família de Deni todinha. Tem ela e tem mais... mais 

dez pessoas. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio - Daí... (breve pausa) E eu... e eu que larguei a minha casa, meu apartamento e vim para cá. 

 

Gisélia – Ah, você mora também aqui? 

Euzébio – É. Larguei minha casa, meu apartamento e estou... e vim para cá, morar aqui. 

 

Gisélia – Com a sua família. 

Euzébio – É, porque estava muito jogado. Estava muito jogado, aí eu vim, eu resolvi vir para cá. 

(breve pausa) para poder conservar. Porque quem não tem responsabilidade, ele chega, ele mora, ele 

entra, ele sai, ele não tem responsabilidade com a Casa. E a gente que tem não pode deixar... Porque já 

viu uma pessoa chegar aqui e levar um tambor desse aqui? (pausa breve) Como é que eu vou 

conseguir outro tambor desses? (pausa) Ainda você levar um quadro, é de mínimo. Porque eu tenho as 

fotos para recuperar, mas o tambor eu não tenho. (pausa) O tambor, eu não tenho.  Então, tenho que ter 

gente aqui em Casa para estar (pausa) vigiando. 

 

Gisélia - Humm, humm. 

Euzébio – A porta principal da Casa é fechada. Você entra pela porta lateral. Uma medida de 

segurança. Pronto. Porque existe vândalo, vândalo para tudo hoje. 

 

Gisélia - É verdade. 

Euzébio – Mas... Já teve Casa de... de culto afro do Maranhão, das pessoas de... não católicos entrarem 

na Casa fazendo depredações, entendeu? (17:11"), mas graças a Deus aqui não... aqui não entra e nem 
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vai entrar, (breve pausa) porque senão... a entidade cai neles. (risos) Estou brincando. Está vendo? 

(17:23”) (gravação interrompida) 
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APÊNDICE F 

Entrevista com Euzébio da Casa das Minas 

 São Luís, 15 de agosto de 2014 

 Arquivos 1, 2 e 3 

                                                      

 

Euzébio – Que a missa é mencionada a... ao Divino Espírito Santo. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Euzébio – Porque a missa... a missa.... a festa da Casa das Minas, a missa de antes era realizada na 

Igreja do Carmo. Muitos anos ela foi realizada na Igreja do Carmo. Com a mudança, ela veio para a 

Ilha de Santana. Por que houve essa mudança? Devido à distância do Carmo para a Casa das Minas. 

Então, aí Celeste na época estava tomando conta da festa e ela resolveu trazer para a Igreja de Santana. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Onde já... já ganhou alguns metros, alguns metros. Então, ela veio para... veio para cá para a 

Igreja de Santana.  

 

Gisélia – Até quando foi na Igreja do Carmo, tu lembras? 

Euzébio – Ah, foi... foi muitos anos. 

 

Gisélia – Humm, humm. Quando é que começa na Igreja de Santana? 

Euzébio – Ah, na... logo quando ela voltou, na idade... na de 50. 

 

Gisélia – Ah, na década de 50? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Humm, humm. Certo. Ela quem? 

Euzébio -Celeste, que ela voltou. 

 

Gisélia – Ah. 

Euzébio – Ela voltou para fazer a festa. 

 

Gisélia – Ah, ok, certo. Entendi. E qual é a relação assim da Casa das Minas com a Igreja de 

Santana? É uma... como é que tu avalias assim? 

Euzébio – Não, não é avaliação, é porque foi um... uma questão lógica de, né? De longitude. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Depois ficou mais perto. 

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio -Ficou mais perto, não mudou nada. No domingo de Pentecostes, só muda a data e mês e ano. 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio – Então,  lógico que a comunidade compartilha, compartilha com a festa, está vendo? 

 

Gisélia – Abraça a festa.  

Euzébio – Abraça, abraçou a festa e nós estamos esses anos todos. Mas ano passado, o padre não 

celebrou a missa para a gente. 

 

Gisélia – Em 2013? 

Euzébio – É, em 2013.  

 



556 

 

Gisélia – Por que? 

Euzébio – Porque o horário da... da missa, ele estava ocupado em outra igreja. Aí gerou um afronto 

com a gente aqui, porque ele disse que não ia ceder, celebrar. Mas aí eu fui falar com ele, ele... se ele 

podia, se ele podia ceder a igreja, claro, porque a igreja é pública. Ele foi cedeu a igreja e eu contratei 

um padre e o padre foi rezar. O padre, o Frei Almir foi rezar a missa em 2013. Já esse ano, em 2014, 

ele... ele viu o... o documentário, achou bonito e depois ele me chamou para a gente sentar. Tanto é 

que esse ano, o dos 150 anos, eu fiz uma programação. Eu fiz uma programação, eu levei para ele, se 

dava para ele celebrar a  missa.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – E ele... e ele atendeu. Então, ele fez essa grande celebração dos 150 anos da festa da Casa 

das Minas do Divino Espírito Santo. Ficou muito bonito, está vendo, ele gostou muito, está vendo? E... 

e a comunidade católica abraça. Porque é uma festa de um século e meio então, a gente não pode 

perder a tradição. Porque igreja tem em todo lugar (03:50”) a igreja de São Panteleão. Aqui, eu tenho 

aqui na comunidade a de São Roque, que é mais perto ainda de casa. Mas então, se optou por uma... 

uma... uma igreja centenária também que fica no Centro da cidade.  É um pouquinho longe? É. Mas o 

transporte com cortejo do Divino, ele torna primordial, porque é só rua, no Centro não tem carro, as 

ruas são largas, você pode fazer o cortejo como você viu na reportagem (04:25”) com  segurança, está 

vendo, vindo da Rua Santana até a rua... até na Rua São Pantaleão, onde fica situada a Casa das Minas. 

Então, a... eu acho que é isso, muito, muito importante. 

 

Gisélia – Era o mesmo padre que celebrou em 2011? Deixa te mostrar a foto aqui para você 

reparar. Mas ele aparece de longe.  

Euzébio – É o mesmo padre. 

 

Gisélia – É? 

Euzébio – É, esse aqui, é um gordinho. 

 

Gisélia – Não, não sei se...  

Euzébio – Essa aí não é de Dona Enezinda 

 

Gisélia – Vamos ver aqui, porque na reportagem não mostra muito. 

Euzébio - É... 

 

Gisélia – Aqui, olha aqui ele. Essa aqui é a foto que eu tenho mais de perto.  

Euzébio – Não é esse não. Foi outro padre. Esse padre celebrou umas... uma seis missas anteriores. 

 

Gisélia – Você lembra o nome dele? 

Euzébio – Não. Aí ele saiu... aí ele saiu e tem o novo.  

 

Gisélia – Não lembra dele, não? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Tinha dificuldade com ele também para conseguir rezar a missa? 

Euzébio – Não, não. Porque hoje em dia... 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Aqui no estado, no nosso estado está   havendo uma grande dificuldade. Pena que você já 

vai embora. Você vai embora quando? 

 

Gisélia – Na próxima semana. Mas eu volto, em dezembro estou aqui. 

Euzébio - Não. Então, em dezembro, porque em dezembro você não vai ver Festa do Divino no 

Maranhão. 

 

Gisélia – Não, eu sei. Eu só vou ver agora ano que vem.  
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Euzébio – Agora é dificuldade. 

 

Gisélia – Ano que vem. 

Euzébio – É dificuldade, mas as Casas coirmãs estão fazendo a Festa do Divino com   uma grande 

dificuldade, porque os padres não querem mais... 

 

Gisélia – Ah, é? 

Euzébio – Rezar a missa do Divino. 

 

Gisélia – Mesmo? 

Euzébio – Não sei por que. Onde o Papa Francisco vem, no Brasil, e prega a união de todos os povos. 

Então, eles não querem mais rezar a Festa do Divino, do Imperador e a Imperatriz dentro. Não 

querem, não sei o que é isso. Então, é uma coisa que nós das casas de culto que faz essas festas temos 

que sentar até arquidiocese e conversar com o bispo sobre isso, porque ele que dirige a igreja do nosso 

estado, para não... Aconteceu isso comigo, de ele dizer que ele não vai... que os meus impérios não 

vão entrar na igreja. Diante disso, eu vou lá. Vou ter o trabalho de ir lá, conversar com ele. Se ele 

questionar, que ele não vá fazer, eu peço a igreja, que a igreja é pública. Ele cobra uma taxa e eu pago, 

mas a festa é realizada. Se ele não quiser, eu arranjo outro padre. Eu consigo um padre, eu só quero a 

igreja, porque a igreja é pública. Ele não é obrigado a rezar para mim, para a Casa, para a festa, mas 

ele é obrigado... 

 

Gisélia – E por que você acha que está acontecendo isso? 

Euzébio – De ele ceder... 

 

Gisélia -  Humm. 

Euzébio – O local para a gente. Hein? 

 

Gisélia – Por que você  acha que está acontecendo isso? 

Euzébio – Ah, o modernismo, é muito padre novo, com  ideias... com  ideias novas. Pensam que isso é 

coisa de macumbaria. E outro... E está difícil com ideias loucas, eu digo “loucas”. Por que é que eu 

vou fazer isso? Porque é católico.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Como você viu na reportagem aí, o Espírito Santo é a terceira pessoa, Pai, filho e Espírito 

Santo. Então, tem que conhecer, conhecer primeiro a premissa  daquela festa. Porque não é uma festa 

de ontem, é uma festa centenária! Então, ele tem que saber o costume do nosso estado, as tradições 

culturais do nosso estado, para pode fazer. 

 

Gisélia – Espera um pouquinho, estou passando aqui. Bom, aqui não é então, ninguém da Casa. 

A Casa das Minas não aparece nessa imagem, não, né? Aqui. 

Euzébio – Aqui. 

 

Gisélia – Aqui que eu queria. 

Euzébio – Aqui vamos ver aqui. 

 

Gisélia – Vamos ver aqui da esquerda... 

Euzébio – Aqui, essa aí. 

 

Gisélia – Da esquerda... 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Da esquerda para a direita. 

Euzébio – Essa aqui é uma caxeira. 

 

Gisélia -  Como é o nome dela? 
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Euzébio – Ela é de Igarau, é... 

 

Gisélia – Igaraú é o lugar, certo. 

Euzébio – Como é o nome da... 

 

Gisélia -  Vamos... 

Euzébio – Essa aqui já morreu. 

 

Gisélia – Morreu quando? 

Euzébio – No ano passado. 

 

Gisélia – É? 

Euzébio – Era Nenen. 

 

Gisélia – Dona... 

Euzébio – Nenen. 

 

Gisélia – Nenen. Sabe o nome dela mesmo?  

Euzébio – (pausa de 1 segundo) 

 

Gisélia – Ela é de onde? 

Euzébio – Ela é de Santa Bárbara. 

 

Gisélia – Santa Bárbara, do bairro Santa Bárbara. 

Euzébio – É. E esse aqui é da Casa, Hildene, prima de Deni. 

 

Gisélia – É com “i” ou “h”? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – “Ideni” é assim?  

Euzébio – É com “h”, Hildenê. 

 

Gisélia – Hildenê, prima de... 

Euzébio – De Dona Deni. 

 

Gisélia -  De Dona Deni. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Ela é da Casa? 

Euzébio – Essa aqui é Emília. 

 

Gisélia – Emília. 

Euzébio – Emília é do Igaraú. 

 

Gisélia – Emília. 

Euzébio – Caixeira também. 

 

Gisélia – A Dona... 

Euzébio – Nenê já é falecida. 

 

Gisélia – Não, a Dona... 

Euzébio – Hildenê. 

 

Gisélia – Hildenê. 

Euzébio – Ela não é caixeira, não. 
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Gisélia – Não é caixeira.  

Euzébio – Ela fica na faz parte da cozinha. 

 

Gisélia – Ajuda na cozinha, tá. Não é caixeira. Humm, humm. Como é que chama ela, assim na 

linguagem da Casa das Minas ela é... 

Euzébio – Ela é ajudante. 

 

Gisélia – Ajudante, ok. Vamos (09:47”) depois a gente tenta identificar as crianças, lá adiante. 

Aqui é uma foto... Esse aqui é de... Olha, esse aqui é Edgar Rocha, né? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Edgar Rocha cobrir o... Ele vem todo ano, né, faz foto. 

Euzébio – Ele que faz as fotos, ele que... a gente que senta para fazer os “coisos”, né, os convites da 

festa. 

 

Gisélia – Ah, é? Ele ajuda? 

Euzébio – Tem. 

 

Gisélia – Ah, então, tem que falar com o Edgar. 

Euzébio – Por lá, ele tem muitas fotos da Casa das  Minas, demais. 

 

Gisélia – É? Nossa, tenho que falar... tenho que falar com o Edgar antes de ir embora. 

Euzébio – Ele tem demais. 

 

Gisélia – Tem que ver. Eu conheço ele. 

Euzébio – Edgar é o fotógrafo oficial da Casa das Minas. 

 

Gisélia – Rocha. 

Euzébio – Sabe onde é o estúdio dele? 

 

Gisélia – Eu sabia. Era no São Francisco. 

Euzébio – Ainda é no mesmo lugar. 

 

Gisélia – É? 

Euzébio – Ali perto da Fribal. 

 

Gisélia – Isso! Faz muitos anos que eu não vou.  Mas não que eu não veja ele, porque até... 

porque a gente fazia natação na mesma escola. Sim, vamos para frente. E esse aqui é o 

orientador de Elisandra, que ela me disse. 

Euzébio – É, é Pedro. 

 

Gisélia – É português. 

Euzébio – É português. 

 

Gisélia – João.  

Euzébio – É, João. 

 

Gisélia – E essa aqui? 

Euzébio – Essa aqui é Dona Ene... Enezina. 

 

Gisélia – Dona... 

Euzébio – Enezina. 

 

Gisélia – Enezina. Qual é o papel dela na Casa? 
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Euzébio – Ela é juíza da festa. 

 

Gisélia – Juíza da Festa do Divino?  

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Humm. O que que... O que que faz uma juíza? 

Euzébio – A juíza... 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Toda pessoa que já foi festeiro... 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Que já deu imperador, imperatriz, ela torna-se juíza perpétua da festa.  

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Porque ela é devota do Espírito Santo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Então, ela torna-se juíza perpétua da festa, por causa do... da promessa que ela fez ao 

Divino. E ela é da Casa, a avó dela já pertencia à Casa. 

 

Gisélia – Humm. Como se chamava a avó dela? 

Euzébio – A avó dela morreu há muito tempo, ela. 

 

Gisélia – Sabe o nome dela? 

Euzébio – O dela aqui? 

 

Gisélia – Não, da avó.  

Euzébio – É a Maria Pinheiro. 

 

Gisélia – Maria Pinheiro.  

Euzébio – Ela é... ela é mãe de Chico Pinheiro. Sabe quem é Chico Pinheiro? 

 

Gisélia – Sei! 

Euzébio – Ele é músico. 

 

Gisélia – Sei! 

Euzébio – Ela é mãe dele. 

 

Gisélia – Quem que é mãe? 

Euzébio – Ela. 

 

Gisélia – A Dona Enedina? 

Euzébio – É, é. Enezinda. 

 

Gisélia – Ô!  

Euzébio – Enezinda. 

 

Gisélia – Enezinda. Cadê? Dona Enezina, isso.  

Euzébio – Enezinda. 

 

Gisélia – Zinda! Ai... Tu tens o contato dela? Eu vou atrás dela. Enezinda, pronto, mãe de Chico 

Pinheiro. 

Euzébio – É com “z”. 
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Gisélia – É com “z”? 

Euzébio – É, “ené”. 

 

Gisélia – Enezinda, mãe do Chico Pinheiro que é músico, né? Tá. E ela assina, é porque eu li um 

artigo... 

Euzébio – Ela estava... ela estava aqui domingo. 

 

Gisélia – É?  

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Eu li um artigo da Roza Santos... 

Euzébio – Humm. 

 

Gisélia – Que fala exatamente dessa festa do ano de 2011, que fala inclusive da programação, 

num... num  artigo que ela escreveu que saiu no Jornal Pequeno naquela época. E ela disse que a 

Dona Enezinda assina com Dona Deni a carta. 

Euzébio – Justamente, porque ela é juíza perpétua. 

 

Gisélia – Ah! 

Euzébio – Na carta tem... 

 

Gisélia – É a carta... 

Euzébio – A Deni, Enezinda e Euzébio. 

 

Gisélia – Ah, é isso exatamente que ela fala. 

Euzébio – Deni, por que Deni? 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Deni, porque ela é chefa da Casa. 

 

Gisélia – Sim.  

Euzébio – Enezinda, porque ela é a juíza perpétua mais antiga da Casa. 

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio – E Euzébio, porque é huntó... 

 

Gisélia – É huntó. 

Euzébio – (13:13”) e ficou responsável pela Casa hoje. 

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio – Eu não posso tirar o nome de Deni e nem da Enezinda, só no falecimento dela. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – E era mais gente. Porque quando... Nos anos anteriores, quem era do que fazer na festa 

então, eram os coordenadores. Era minha avó, Amélia de Doçu, [...] Pinto, Celeste, Maria Roxinha e 

Dona Edna. Então, são essas pessoas que faziam a festa do Divino Espírito Santo. Morreu minha avó, 

entrou Deni como chefa da Casa, mas permaneceu Maria Celeste, Edna, Maria Roxinha e Edna. 

Morreu Maria Justina, tirou. E morreu Celeste, sai. Morreu Edna, foi embora, se sai. Está vendo? 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Aí as pessoas da Casa tiramos e colocamos. Então, hoje tem ela como vodunsi da Casa, eu 

como huntó-chefe da Casa e tem ela como a juíza mais antiga da Casa. Mas têm outros juízes, por 

exemplo,  Ferretti é juiz... 

 

Gisélia – Humm. 
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Euzébio – Perpétuo e têm outras pessoas mãe e avó de imperador que são juízas também. Mas ela é a 

mais antiga, ela é das primeiras de lá daquela época dos anos 50. 

 

Gisélia – Humm! 

Euzébio – Está vendo? Ela é mais antiga. Assim  que é, então. Por isso se eu for botar também na carta 

todos os juízes, o espaço não vai dar. Não vai dar. Então, a função do juiz é essa, ela vem para a 

reunião, ela dá opinião, tudo é discutido, tudo da festa a gente discute aqui nessa mesinha aqui. Senta e 

discute. O valor da jóia, o valor... as cores das roupas, o evento que vai ser feito, tudo é feito de um 

ano para outro. Porque você não vai fazer uma Festa do Divino dentro de... do mesmo dia. Então, 

passa... Você têm dez reuniões, para fazer a Festa do Divino. Mas a festa acontecerá, vai acontecer no 

dia dez de maio  de 2015. Mas eu já comecei a fazer uma reunião há um mês atrás. A próxima reunião 

vai ser no dia cinco de setembro. Então, cada mês, na primeira semana de cada mês, eu faço uma 

reunião. Porque a Casa das Minas não se move só de Festa do Divino, mas hoje a Festa do Divino aqui 

é o carro-chefe da Casa das Minas, porque é onde traz, agrega mais pessoas. Está vendo? Então, 

através dessas Festas do Divino a gente vai informando o ano letivo das obrigações da Casa das 

Minas, para a pessoa ficar sabendo. E ao mesmo tempo, orientar ele que a Casa das Minas não é hoje 

só a Festa do Divino, tem  a festa do santo, das obrigações e dos rituais da Casa. Está vendo? Para não 

ficar monótono, não ficar “Ah, eu vou só... eu só vou lá em festa na Casa das Minas”. E por outro 

lado, nós estamos nos organizando, vamos fazer... vamos... vamos... a Casa das Minas ser uma pessoa 

jurídica legal, com CNPJ com tudo. No próximo ano vamos fazer carnê para ajudar, para a pessoa dar 

uma taxa de ajuda para a Casa das Minas, porque a despesa é muito grande. Luz é uma média de 500, 

600 reais. Está vendo? Então, a gente tem que ter um fundo de reserva para fazer as obrigações da 

Casa que são cara. Está vendo? Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, mas temos 

que ter o recurso financeiro, senão a dificuldade é maior.  

 

Gisélia -  E Euzébio, em relação à festa da... do Divino... Eu estou insistindo, porque é o... é o 

material que eu tenho... 

Euzébio – Certo. 

 

Gisélia – Que passou pela televisão. Tu tens uma ideia assim de... de custo da festa? 

Euzébio – Ah, é muito grande! Primeiro que são o que? São de quinze a dezesseis dias de festa. Na 

Casa das Minas tudo se paga, se paga cozinheira, só “cozinheira” são mais de quinze pessoas na 

cozinha. 

 

Gisélia – Mais de quinze? 

Euzébio – São quinze pessoas na cozinha, entre homens e mulheres. 

 

Gisélia – Todo... no período da festa? 

Euzébio – Da festa. 

 

Gisélia – Todos...  

Euzébio – E você paga diária para cada pessoa, para buscar na casa da pessoa você paga 50 reais por 

dia. Por que? Você diz “Ah, mas para que quinze pessoas na cozinha”? Olha, aqui  as coisas para 

cozinhar na lenha a comida, a comida é feita na lenha, são grandes quantidades de comida para grande 

quantidade de gente. Têm as pessoas que vão preparar a comida, as pessoas que vão rachar lenha, têm 

as pessoas que fazem, né? Lavar louça, tem  pessoa... o tempero é no comando de... de uma pessoa que 

é a minha esposa, ela que assume a cozinha para fazer o tempero. Para fazer o tempero só. Porque 

quando você faz comida para grande quantidade tem  que ter uma mão só para fazer o tempero. Se são 

mais dias de festa você tem que ter gente. Então, eu não tenho isso, tudo são pagos, as pessoas. Então, 

uma média de 30 mil, 30 mil reais. Tem que dar um jeito. Porque tirar o mastro, começa do mastro, 

você tem que pagar para tirar esse mastro da mata.  

 

Gisélia – E esse mastro tem que estar num local especial.  

Euzébio – Justamente. Temos que ir lá tirar esse mastro. Tirou esse mastro de dentro da mata virgem, 

o mastro, aí  você tem que levar um carro para trazer esse mastro para cá. 
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Gisélia – Deixa eu só voltar. O mastro, a árvore, qual é  árvore? 

Euzébio – Depende. Porque, geralmente, a gente... a gente traz de buritirana, que é uma árvore, é a 

árvore mais leve. Mais leve. Porque se você trouxer ela de uma maneira pesada é muito difícil para 

você levantar ela. O espaço é pequeno, está entendendo, e ela é muito pesada para você... às vezes, 

pode não ter jeito para levantar o mastro.  

 

Gisélia – O de 2011 tu lembras qual era? 

Euzébio – Não, a gente só tira de buritirana... 

 

Gisélia – De buritirana? 

Euzébio – Que é mais leve. 

 

Gisélia – E daqui da ilha de São Luis? 

Euzébio – É, vamos tirar lá no... no Porto Grande. Tem uma pessoa que tira. Aí eu tenho que tirar e 

tenho que... 

 

Gisélia – É a mesma pessoa que tira? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – E como se chama?  

Euzébio – É o Sr. Raimundo, que já vem tirando há muitos anos. 

 

Gisélia – Sr. Raimundo. 

Euzébio – É, Raimundo de Porto Grande, ele é que é a pessoa que tira. 

 

Gisélia – Tem todo um ritual, né? 

Euzébio – Ele já sabe, nós vamos lá e ele... Eu digo “Compadre, já tirou o mastro”? Já traz. E ele 

“Não”. Já tinha uma madeira aqui e ele já deu outra lá até chegar no ponto de dentro já estar boa para  

tirar, porque depois você tem que plantar outra. Porque hoje em dia... Para poder não perder a... é a 

desmatação, né? É crime. Então, vai tirando de mato madeira mais, né, mais leve. E a gente planta 

outro. E aí dura o que? Para... Ela dura de cinco há dez anos para ficar do tamanho de cinco, seis 

metros de novo. É no... é  no alagado que desenvolve rápido. É, tem que fazer isso. E as terras, são das 

terras dele então, ele sabe onde pega. 

 

Gisélia – E ele é da Casa das Minas também ou não? 

Euzébio – Não, ele não é da Casa das Minas. Ele foi uma pessoa que há muitos anos ele já tira esse 

mastro. Porque essa promessa de tirar esse mastro é de uma pessoa aqui da comunidade, do Sr. Sabiá. 

 

Gisélia – Uma promessa?  

Euzébio – Era. Ele que quando ele existir, ele tivesse, ele dava o mastro para a Casa das Minas. Então, 

quando eu cheguei, eu estou com 51 anos, encontrei ele dando esse mastro. Ele morreu com 90. 

 

Gisélia – O Sr. Sabiá?  

Euzébio – É, o Sr. Sabiá, é aquele que morava bem aqui defronte. Então, ele que ficou responsável 

de... 

 

Gisélia – Dar o mastro. 

Euzébio – De dar o mastro, promessa dele. Então, ele mandava tirar o mastro vinha de lá,  e ia lá para 

a casa dele. Aí tirava da Fonte do Bispo. No dia... no dia x, o mastro estava aqui. “Olha, Sabiá, a festa 

é tal dia, hein”? E tal dia, ele mandava tirar e tal dia o mastro estava lá.  

 

Gisélia -  E com a morte do Sr. Sabiá, quem ficou responsável? 

Euzébio – Não. 
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Gisélia – Aí... 

Euzébio – A Casa ficou. 

 

Gisélia – Ah, é a Casa, não tem... 

Euzébio – É, a Casa ficou. Mas eu fiquei com... 

 

Gisélia – E contigo também.  

Euzébio – Comigo e com a pessoa para tirar. Aí vai lá, a gente tira. Mas tudo é pago. Você vai pagar 

quem tira, você vai pagar quem vai buscar. 

 

Gisélia – Aí o caminhão. 

Euzébio – Aí o caminhão, é de caminhão para poder estar... (gravação interrompida e retomada) 

 

Gisélia – Nossa! 

Euzébio – Aí vamos tomar. 

 

Gisélia - Obrigada. 

(voz feminina) – Aqui o pastel, o guardanapo ali. 

 

Gisélia – Muito obrigada.  

Euzébio – Olha, o pastel, está vendo? Então, isso tudo é pago. Tudo é recurso que tem que ter. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Euzébio – Se não tiver, você não vai fazer, porque é dispendioso. Então, o custo de uma festa geral é 

na base de 30 mil reais. Porque você tem a despesa como estás vendo, da conzinheira, da diária, tem  a 

despesa da alimentação, do frango, da carne de porco, da carne de boi e tudo para fazer a comida. 

Você tem essa despesa de mandar limpar o quintal, de pintar, de chamar as pessoas para ornamentar, 

então... tem que comprar o material então, você tem... bota na ponta do lápis hoje dá uma base de 30 

mil reais.   

 

Gisélia – E cada ano... 

Euzébio – Cada ano é diferente. 

 

Gisélia – É uma decoração, né. 

Euzébio – Diferente. Então, no geral, dá uma base de 30 mil.  

 

Gisélia – Sendo que as cores são sempre azuis. 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia -  Não? Ah, muda? 

Euzébio – O próximo ano ela... ela vai ser vermelho e branco. 

 

Gisélia – Ah, desse ano aqui foi verde? 

Euzébio – Não, desse ano... 

 

Gisélia – Não, foi de 2011 aqui, eu vejo as fotos. 

Euzébio – Exato. 

 

Gisélia – Ah, mas não tem foto da Casa das Minas. 

Euzébio – Não, tem foto do mastro. 

 

Gisélia – Do mastro. 

Euzébio – Do Oliveira sempre tem. 

 

Gisélia – Pois é, só tem as cores da... da roupas 
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Euzébio – das roupas 

 

Gisélia – É.  

Euzébio – Foi... foi verde. Esse foi meu primeiro ano que eu assumi a festa. 

 

Gisélia – Foi? 2011?  

Euzébio – 2011, 2012, 2013 e 2014. 

 

Gisélia – Ah! E as crianças aqui, dá para reconhecer? 

Euzébio – Ah, as crianças aqui. 

 

Gisélia – Essa moça aqui? 

Euzébio – Essa aí, ela é a imperatriz. 

 

Gisélia – Ela é a imperatriz. 

Euzébio – Ela é a imperatriz sentada aí, a imperatriz. 

 

Gisélia – A imperatriz. 

Euzébio – Não, a mordoma. 

 

Gisélia – A imperatriz é a que está com a coroa, né? Ela é... 

Euzébio – Quem sabe se você virar para cá. Essa daqui é a mordoma-mor. 

 

Gisélia – A imperatriz é a da ponta é a da coroa. 

Euzébio – É, é a da coroa. 

 

Gisélia – Aí da... 

Euzébio – A do meio. 

 

Gisélia – A do meio. 

Euzébio – É a mordoma- régia. E a do lado, a do lado, a primeira da ponta é a mordoma-mor. Atrás 

são as bandeirinhas. 

 

Gisélia – Tu não lembras o nome da imperatriz, não? 

Euzébio – Não. Agora você vai virar. 

 

Gisélia – Mas eu acho que ela o vira. Depois a gente volta lá no fim. 

Euzébio – Então... 

 

Gisélia – Tá.  

Euzébio – Essa aqui. 

 

Gisélia – Aqui, vamos para cá. 

Euzébio – Aqui são as caixeiras. 

 

Gisélia – As caixeiras. 

Euzébio – A caixeira-régia é a primeira do meio, é a do meio... 

 

Gisélia – Caixeira-régia. 

Euzébio – Régia.  

 

Gisélia – Dona Jaci. 

Euzébio – Dona Jaci. Jaci. Aí, James. 

 

Gisélia – James. 
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Euzébio – James. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – E a Dona Nenen. 

 

Gisélia – Dona Nenen. Dona Nenen é a de cabelo branco. 

Euzébio – É. Atrás Emília de Igaraú. 

 

Gisélia – De Igaraú. Aí lá atrás... 

Euzébio -  Aquela que está do lado de Rosa, que está bem aqui? 

 

Gisélia – É.  

Euzébio – É Clara. 

 

Gisélia – Clara. 

Euzébio – Clara. 

 

Gisélia – Do lado de Rosa Reis, né? 

Euzébio – Justamente, do lado de Rosa Reis, Clara. 

 

Gisélia – O James... Porque eu não costumo ver muito homem como caixeiro, mas já tem, né? 

Euzébio – Tem. Ele é um... é um amigo da Casa. 

 

Gisélia – Ah. 

Euzébio – Está vendo? E ele... e eu trouxe ele para ajudar as caixeiras, porque ele sabe, ele canta, é 

uma pessoa que faz festa, está vendo? É devoto de... do Divino Espírito Santo, faz festa e vem para 

ajudar a Jaci. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Porque ela sozinha não aguenta de cantar, devido à idade. 

 

Gisélia -  E aí todo o ritual é ela que comanda. 

Euzébio – É. O comando... no comando ela. Porque é ela que é a caixeira-régia. 

 

Gisélia – Humm, humm. Os cantos, as rezas, tudo é ela que... 

Euzébio – É, todos os cantos. Aí você vai trocear de mim “Ah, na Casa das Minas tem caixeira da 

Casa das Minas”. Ele é... ele é caixeiro do Divino Espírito Santo. Assim como ele vem tocar aqui na 

Casa das Minas... 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio -  Ele pode ir em outras Casas, que for convidado. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Porque a caixeira não tem exclusividade. 

 

Gisélia – Entendi. Humm, humm.  

Euzébio – A caixeira pode ir em todas as Casas. Porque é caixeira do Divino Espírito Santo.  

 

Gisélia – Humm, humm.   

Euzébio – Está vendo? Então, (27:35”) e ele está aqui nos ajudando no período de festa. 

 

Gisélia – O que ela reza, o que ela canta na Festa do Divino aqui, eu digo da caixeira-régia, da 

Dona Jaci,  ela faz em outras Casas ou é exclusivo da Casa das Minas? 

Euzébio – Não. 
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Gisélia – O ritual é o mesmo? 

Euzébio – O ritual é o mesmo. 

 

Gisélia – Como o de outras festas.  

Euzébio – É. O ritual, o cântico, abertura e fechamento de tribuna, o ritual é um só. 

 

Gisélia – Ah, tem outra aqui atrás. Não dá muito para ver, deixa ver se ela aparece em outra. 

Não vai aparecer. 

Euzébio – Bom, aqui é... 

 

Gisélia – Aqui é o imperador.  

Euzébio – Olha, esse aqui é Daniel, meu filho. 

 

Gisélia – Daniel? O que está com a bandeira? 

Euzébio – Com a bandeira, é meu filho. 

 

Gisélia – Ele é o... 

Euzébio – É Daniel. 

 

Gisélia -  Como é que é o... 

Euzébio – Bandeleiro. 

 

Gisélia – Bandeleiro. 

Euzébio – Daniel é o bandeleiro da festa. 

 

Gisélia – Bandeleiro. Entendi. 

Euzébio – Ele já entregou a bandeira, hoje está me ajudando aqui já. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Já está mais... está grande. 

 

Gisélia – Ah, tem uma idade? 

Euzébio – Tem. 

 

Gisélia – Qual é a idade limite? 

Euzébio – É até no máximo 14 anos. 

 

Gisélia – Humm. É a mesma coisa para... 

Euzébio – Para mulher. 

 

Gisélia – Para as mulheres? 

Euzébio – Enquanto não tem maldade. 

 

Gisélia – No máximo 14 anos, ah, entendi. Para qualquer criança? 

Euzébio – Qualquer criança. 

 

Gisélia – Humm, humm. E ele é o imperador. Então, essa Festa aqui do Divino tem a imperatriz 

e o imperador, né? 

Euzébio – Olha, o imperador é Gabriel. Gabriel. 

 

Gisélia -  E como é que são escolhidas essas crianças? 

Euzébio – Eles... 

 

Gisélia – Ou são os pais que... 

Euzébio – São promessas dos pais. 
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Gisélia – Promessas dos pais. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Porque aqui em Casa, a gente não recebe... não recebe imperador e imperatriz de promessa. 

E sim de carreira. 

 

Gisélia – Como é? 

Euzébio – A Casa não recebe imperador e imperatriz de promessa e sim, de carreira. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – “Mas tu falaste agorinha que era promessa”... 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – “Da pessoa”, não foi? 

 

Gisélia – Foi sim. 

Euzébio – O que acontece? Você tem, faz uma promessa para o Divino Espírito Santo. Aí segunda-

feira da festa então, no dia que vão abrir tribuna, aquilo outro: “Olha, Euzébio, eu quero dar o 

imperador para a... para a Casa. Eu quero dar meu neto no próximo ano para ser imperador”. Aí eu te 

respondo “Olha, eu vou ver se... se tem alguém na frente do teu neto”. Porque aqui nós temos as listas, 

as pessoas já subsequente na reserva. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – “Eu não tenho. Então, na... na segunda-feira da... da festa, tu recebes tua posse, tu traz o 

menino para receber a posse”. Mas ele não vai sentar como imperador, porque aqui é carreira.   

 

Gisélia – Ah... 

Euzébio – Ele vai sentar como mordomo-mor. É diferente de outras Casas. Têm Casas que dizem 

“Olha, eu quero dar o imperador de promessa”. Ele não recebe posse. Imperador de promessa não 

recebe posse. Ele faz, tu vais lá, pagas a tua jóia, dá o que tu puder, leva o menino e pronto. Ele é 

imperador de promessa. Está entendendo? E na Casa das Minas não, tem que ser de carreira: do 

mordomo-mor, mordomo-régio, até ele chegar a imperador. Para saber a dificuldade. Porque aqui 

todos somos iguais. Porque aqui nós nunca... nunca aceitamos isso, porque o que acontece hoje é uma 

concorrência. Às vezes... às vezes, você é uma pessoa humilde e vai fazer sua festa com suas 

condições próprias, humilde. E eu tenho uma condição mais elevada que você, aí eu sou imperador de 

promessa, você é dono da Casa, mas eu tenho condição melhor do que a tua, eu faço um banquete, 

mesa bonita, apresento uma roupa bonita, aquilo... Então, eu tiro o brilho do imperador da Casa, 

chamo a atenção toda para mim, porque eu tenho condição maior do que você, aí eu tiro o brilho do 

imperador da Casa, da festa realmente, porque eu sou imperador de promessa. Pago minha promessa e 

acabou. Então, a Casa das Minas nunca aceitou isso. Já as mais velhas, as mais antigas já têm essa 

visão. A|diferença do poder aquisitivo de um para outro, a gente nunca aceitou, a Casa aqui não aceita. 

Esse imperador e imperatriz de promessa, ele tem que vir de lá de baixo.  

 

Gisélia – Eu acho que a gente pode parar, uma paradinha para tu comeres. 

Euzébio -Não.  

 

Gisélia – Não? 

Euzébio – Pode, pode comer. 

 

Gisélia – (sorriso) Não, eu quero que tu comas. Vai esfriar, aí  a gente... 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Eu posso dar uma paradinha aqui. 
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Euzébio – Não, eu vou comer. 

 

Gisélia – (sorriso) Deixa eu ver aqui o próximo. 

Euzébio – Esse é Gabriel, é. 

 

Gisélia – Olha, aqui a menina. 

Euzébio – Está... está... quem é essa menina, deixa ver. 

 

Gisélia – É a... a... 

Euzébio – A imperatriz. 

 

Gisélia – É, porque ela está... é a imperatriz. Eu não lembro o nome dela. 

Euzébio -  Eu não... eu não me lembro o nome... o nome dela não. 

 

Gisélia – E aqui é a mãe que está... É a mãe dele? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Do Gabriel... do... 

Euzébio – É do Gabriel, é a mãe dele. 

Gisélia – Do Gabriel.  

Euzébio – Humm, humm.  

 

Gisélia – E essas pessoas que... que... as mães e esses pais das crianças que fazem parte do 

império têm uma relação com a Casa das Minas? 

Euzébio – Tem. São todas pessoas da comunidade, da Casa. 

 

Gisélia – Daqui do entorno da Casa. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Ou é gente que vem? 

Euzébio – era. Tem gente do Angelim.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Mas a avó dele já, já... já... como é? Já faz parte da... como é... da Casa há muito tempo. Há 

muito tempo. 

 

Gisélia – A avó dele? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Euzébio – Ela vem na Casa há muitos anos. 

 

Gisélia – Como é o nome da avó do Gabriel? 

Euzébio – É Dona Mariinha, uma que tem um terreiro lá no... no Ipase. Sabe quem é?  

 

Gisélia – Ah, já me falaram. Mariinha. 

Euzébio – Mariiinha. 

 

Gisélia – Ela tem um terreiro? 

Euzébio – Tem. 

 

Gisélia – Um terreiro. 

Euzébio – De Preto Velho lá na... como é? 

 

Gisélia -  No Ipase. 
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Euzébio – Lá no Angelim. 

 

Gisélia -  Mas ela já foi... Ela foi filha daqui? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Não. 

Euzébio – Ela não foi filha da Casa. A linha dela é outra, é mata. 

 

Gisélia – Mata. 

Euzébio – É Tambor de Mina. 

 

Gisélia – Como diz? Tambor de Mata? 

Euzébio -  Tambor de Mina. 

 

Gisélia – Não, lá, ela, Mariinha. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Tambor de Mina. 

Euzébio – Ela não é Jeje. 

 

Gisélia – Ah, Mata. 

Euzébio – Mata, Mata. 

 

Gisélia – Não é Jeje. 

Euzébio – Não é Jeje. 

 

Gisélia – Jeje aqui no Maranhão só tem na Casa das Minas? 

Euzébio – Na Casa das Minas. O Jeje Fon é. 

 

Gisélia – Jeje Fon. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – E da Bahia é? 

Euzébio – É o Jeje Mahin. Tem lá que é Jeje e tem Jeje Mahin. 

 

Gisélia – Uma vez eu comprei um  dicionário da linguagem fon em Paris, Benin. Aqui é na rua. 

Euzébio – Humm, humm. Aqui é aí fora na igreja, na Igreja do... 

 

Gisélia – Do Santana. 

Euzébio – Não, de São Panteleão. 

 

Gisélia – Ah, isso aqui é passando pela Igreja de São... de São... Ah, espera aí. Mas começa... A 

missa é na Igreja de Santana. 

Euzébio – É e o cortejo vem e traz para a São Panteleão todinho. 

 

Gisélia – Ah, ok. 

Euzébio – Aí é o cortejo passando na porta da Igreja de São Panteleão. 

 

Gisélia – Estava achando que era mesma igreja... Aqui! 

Euzébio – Aqui é ela... ela fazendo uma reportagem. 

 

Gisélia – É, exato. Mas eu quero saber o seguinte, isso aqui é Casa de Nagô? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Não é Casa de Nagô? 



571 

 

Euzébio – Não. Isso é um cortejo. É o Divino parando... parando uma Casa de uma devota. 

 

Gisélia – Não é Casa de Nagô.  

Euzébio -  Não é Casa de Nagô, não. 

 

Gisélia – Porque a... Eu me... eu me baseiei aqui na...  na programação que Roza escreve no 

artigo dela. 

Euzébio - É só... é só quando vai buscar o mastro.  

 

Gisélia – Ela disse que tem uma parada na Casa de... Nagô. 

Euzébio – Mas só quando vai buscar o mastro. 

 

Gisélia – Parada... 

Euzébio – Na Casa de Nagô. 

 

Gisélia – Na Casa de Nagô quando... 

Euzébio – É somente... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – No dia do buscamento do mastro. 

 

Gisélia – Não é no Dia de Pentecostes. 

Euzébio – Não, não é no dia de Pentecostes não. 

 

Gisélia – A... 

Euzébio – No dia, eles estão em festa também. 

 

Gisélia – Ah, entendi. 

Euzébio -  E aqui e aqui foi uma parada... 

 

Gisélia – Tu lembras que rua é essa aqui?  

Euzébio – É a mesma Rua Pantaleão. 

 

Gisélia – É a Rua  São Pantaleão? Tu lembras na parada... 

Euzébio – É o cortejo, bote assim: o cortejo. Do outro lado é a parada do cortejo. 

 

Gisélia – Cortejo. 

Euzébio – Na casa... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – De uma devota do Espírito Santo. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Euzébio – Do Divino Espírito Santo. 

 

Gisélia – Certo. Não lembras se... que devota que estava? 

Euzébio – É do... do Nilo Sérgio. 

 

Gisélia – Do Nilo Sérgio. 

Euzébio – Ele já faleceu. 

 

Gisélia – Ele faleceu quando? 

Euzébio – Há muitos anos já. 

 

Gisélia – Ah, ele já está... 
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Euzébio – Há muitos anos. 

 

Gisélia – Mas por que que pára na casa dele? 

Euzébio – Porque ele era devoto do Espírito Santo. 

 

Gisélia – Mas é todo ano na casa dele? 

Euzébio – É, todo ano passa e pára lá. 

 

Gisélia – Ah, é? 

Euzébio – Porque ficou gente ainda na casa dele lá. 

 

Gisélia – Como assim? 

Euzébio – Ele era do... da Mina também. 

 

Gisélia – Ah, ele era... Humm. Ele era da Casa das Minas.  

Euzébio – Não, ele pertencia à Casa de Euclides. De Euclides. 

 

Gisélia – Ah, ele pertencia à Casa Fanti-Ashanti. Ashanti. É Nilo Sérgio. É Nilo Sérgio o que?  

Euzébio – É o Nilo Sérgio da Casa de Euclides. 

 

Gisélia -  Sabe o sobrenome dele? 

Euzébio -  Não. Mas é o Nilo Sérgio. 

 

Gisélia – É? Ah... 

Euzébio – Porque ele sempre morou ali, pais, mães, avós, tudo dele é dali. 

 

Gisélia – Humm, sei. Então... 

Euzébio – Os pais, os avós deles foram frequentadores da Casa das Minas. 

 

Gisélia – Os pais de Nilo Sérgio... 

Euzébio – Eram frequentadores da Casa das Minas.  

 

Gisélia – Eram...  

Euzébio – Frequentadores. 

Gisélia -  Frequentadores da Casa das Minas. Mas ele mesmo não. 

Euzébio – Não, ele... 

 

Gisélia – Ele chegou a frequentar quando era menino? 

Euzébio – Ele vinha, mas... mas não pertencia a nossa linhagem. 

 

Gisélia – Ah. 

Euzébio – Mas vinha na Casa direto, quando tinha festa ele vinha... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Participava, mas não ... porque aqui não dança homem. 

 

Gisélia – Mas essa parada se deve a ele, mas se deve principalmente aos pais dele?  

Euzébio – Aos avós e aos pais dele. 

 

Gisélia – Os que eram do...  

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Como era o nome dele, dos pais? 

Euzébio – Não sei. Tem muitos anos que fazem isso. 
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Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Desde quando eu cheguei aqui. 

 

Gisélia – Ah, entendi. 

Euzébio – Porque são... Às vezes, você nunca conheceu, nunca viu. Quando tem uma... um cortejo 

desse, você vê com imagem do Divino Espírito Santo na porta, outros botam jarros. 

 

Gisélia – Sim, sim.  

Euzébio – Você viu? 

 

Gisélia – Já, já. 

Euzébio – Então, é a Festa do Divino Espírito Santo. Então, quando passa o Divino, a gente conhece a 

tradição, o legado da obrigação que tem que fazer uma parada ali para reverenciar aquela pessoa que 

está pedindo alguma coisa. Tem que fazer. 

 

Gisélia – Essa é a única parada entre a Igreja de Santana e a Casa das Minas do cortejo?  

Euzébio – Hoje é. 

 

Gisélia – Hoje é. E em 2011 foi a única parada. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Eu estou, né... 

Euzébio – É, de 2011. 

 

Gisélia – De 2011. 

Euzébio – Sim. 

 

Gisélia – Ok.  

Euzébio – Aqui já é na porta da Casa das Minas. 

 

Gisélia – É, eu queria que... a foto dessa.. ai, essa senhora aqui, acho que só no vídeo que a gente 

consegue ver. Eu queria saber quem é ela. Está aqui. (entra áudio reportagem) 

Euzébio – (41:37”) 

 

Gisélia – (áudio da reportagem) “Os fiés lotaram a igreja. Lá dentro são (41:45”) do Divino 

Espírito Santo. Peço muita fé e muita sabedoria, que é (41:52”)”. Isso aqui é aquele radialista, 

né? É Geraldo Castro? 

Euzébio – Não (41:58”) 

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “Marcadas por simbolismos, que une ritos católicos a africanos. 

Após a missa, o som das caixeiras anuncia um dos momentos mais importantes da 

comemoração: a coroação do imperador. Da igreja, os devotos seguem o cortejo. É um momento 

também bastante especial na celebração”... Olha, tu aqui. 

Euzébio – Humm, humm.  

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “Os fiéis fazem uma espécie de representação, o imperador e sua 

corte seguem em caminhada pelas ruas do reino”... Essa senhora. “ E param em algumas casas 

para visitar os súditos e também receber as honrarias reais”. 

Euzébio – A (42:30”) aqui. Aqui já é o...   

 

Gisélia – Não. Eu queria... eu queria identificar ela. (áudio da reportagem) “Especial na 

celebração onde os fiéis fazem uma espécie de representação, o imperador e sua corte seguem em 

caminhada pelas ruas do reino”.  

Euzébio – A função dela, ela que é que faz... como é... de ornamentar... ajudar na ornamentação de... 

da tribuna também. 
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Gisélia – Tá.  

Euzébio – Aí  

 

Gisélia – É. (riso) Aqui. Mas tu não lembras o nome dela. 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Tu estás ficando com a memória fraca, hein? 

Euzébio – Não. Eu não me... eu não me ligo com isso, não. 

 

Gisélia - (riso) 

Euzébio – Tem muita coisa para fazer. 

 

Gisélia – É responsável... 

Euzébio – Ela... ela ajuda na... na decoração da... da tribuna. 

 

Gisélia - (anota)  

Euzébio -  Quem sabe é Santinha o nome dela (43:33”) porque se eu... porque se eu ficar assim... 

 

Gisélia – É muita coisa, né?  

Euzébio – É. Até porque são pessoas... são pessoas que vêm aqui uma vez por ano. 

 

Gisélia – Entendi. 

Euzébio – Agora quem está aqui todo dia, eu sei.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Que não vem na reunião, todo dia a pessoa não vem. Só vem para coisa. 

 

Gisélia – Está bom. Aqui... 

Euzébio – Aqui, aqui... 

 

Gisélia – Essa senhora de... Ela não vai aparecer de frente. 

Euzébio – Rosa Reis. 

 

Gisélia – Vou ver aqui se ela aparece no vídeo. 

Euzébio – Eu já sei quem é essa aqui. 

 

Gisélia – Quem é? 

Euzébio – Essa aqui é... 

 

Gisélia – Caixeira. 

Euzébio -  São as caixeiras. 

 

Gisélia – Em frente a Casa das Minas. 

Euzébio – São as caixeiras da Casa das Minas chegando da missa. 

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio – Fazendo a cerimônia. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Realizando, é realizando. Realizando a cerimônia. Olha, chegou Santinha. Venha cá, 

Santinha. 

 

Gisélia – Olá.  

Euzébio – Santinha sabe o nome dela. Isso é fazendo a cerimônia... 
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Gisélia – Humm. 

Euzébio - De entrega... 

Santinha – Eu venho chegando na Casa das Minas com pressa. 

Euzébio – Dando esmola ao... 

Santinha – Boa tarde. 

 

Gisélia -  Boa tarde. 

Santinha – E aí, tudo bom? 

Euzébio – Para tu veres o nome de uma pessoa que eu não conheço. 

 

Gisélia – É “entrega da esmola aos”... 

Euzébio – Às pessoas... 

 

Gisélia – Depois eu ajeito o Português. Humm. 

Euzébio - Às pessoas... às pessoas carentes. 

 

Gisélia – Carentes, tá. 

Euzébio – O nome dessa mulher bem aqui. 

 

Gisélia – Caixeira. 

Santinha – Ah, essa é... Como é o nome dela? É Gregória. 

Euzébio – Gregória. 

 

Gisélia – Gregória. 

Euzébio – E essa daqui, está por aí. 

 

Gisélia – É caixeira, caixeira. 

Santinha – É Gregória. 

 

Gisélia – Ela é de onde Dona Gregória? 

Santinha – É daqui mesmo, é Gregória. 

Euzébio -  É aquela... é aquela que ajuda você... como é? na... ajuda você na... como é? Na sala, quem 

fez bandeira. 

Santinha – Ah, quem fez a bandeira é aquela que trabalha aqui no hospital?  

Euzébio – (45:34”) foto. 

Santinha – Tem a Maria Alice. 

Euzébio – Não, não é ela. 

Santinha – Tem a Maria Alice. 

 

Gisélia - (entra áudio da reportagem) “Bastante especial na celebração, os fiéis fazem uma 

espécie de”... 

Santinha – Não é a Terezinha? É a Terezinha. 

Euzébio – Terezinha. 

Santinha – Essa aqui é a Terezinha que trabalha aqui no... 

Euzébio – Pronto, é a Terezinha. 

Santinha – É a Terezinha. 

 

Gisélia – Terezinha. 

Santinha – Não, é Terezinha. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Terezinha. 

Euzébio – É a que ajuda aqui a... 

Santinha – É, que enfeita a Santa Crôa.  
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Euzébio – A Santa Crôa, é. 

Santinha – Foi quem fez a Santa Crôa. Ela trabalha no Materno, Terezinha. Boa tarde. 

 

Gisélia – Ah, ótimo, ótimo. 

Santinha – Ela (46:03”) aí eu fiz... Aí eu liguei para (46:10”)   

 

Gisélia – Bom. Aqui são...  

Euzébio – Imperador entregando... 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – As esmolas. 

 

Gisélia – As esmolas. E essas pessoas? 

Euzébio – São pessoas carentes. 

 

Gisélia – Humm, humm.  Como é que elas são escolhidas? 

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia - Como é que elas são escolhidas?  

Euzébio – Ah, tem que vir cedo para a Casa das Minas. 

 

Gisélia – Humm  

Euzébio – Então, são pessoas carentes. Você tem  que vir cedo para a Casa das Minas. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – E aqui tem um... um ticket que a gente dá para eles. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio -  Aqui as pessoas recebem há muitos anos essas... essas coisas. Mas muda sempre, para não 

ficar na rotina com as mesmas pessoas. 

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio – Pessoa mesmo  carente mesmo, que necessita. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Aí de dá. O imperador dá o alimento. 

 

Gisélia – São quantas pessoas? 

Euzébio – São doze. 

 

Gisélia – Doze. 

Euzébio – É que representa os, como é? 

 

Gisélia – Ah, os doze apóstolos? 

Euzébio – É. O imperador dá o donativo, o alimento seco e molhado. E a imperatriz dá o real, a ajuda 

financeira. 

(voz de criança) – (47:22”) 

 

Gisélia – Desculpa, eu (riso)... 

Euzébio – O imperador dá a cesta básica. 

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio – E a imperatriz dá o financeiro, o recurso financeiro. 

 

Gisélia – Ah, que é um valor simbólico. 
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Euzébio – Um valor simbólico. 

 

Gisélia – De um real. Humm, humm.  

Euzébio – De um real, não. 

 

Gisélia – Não? 

Euzébio – É 20 reais. 

 

Gisélia – Ah, 20. (riso) Desculpe, eu tinha entendido um real. (risos) É uma boa ajuda. 

Euzébio – É, porque já vai já... 

 

Gisélia – É.  

Euzébio – A cesta completa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Vai o arroz, vai o feijão, a farinha, vai o óleo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Está vendo? Vai o leite (47:52”) 

 

Gisélia – E essas cestas, vocês já conseguem? Ou... 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia -  Tem doador ou não? 

Euzébio – Tudo isso é dinheiro que a gente capta. Por exemplo,  estamos fazendo a festa agora dia 6. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Então, já vai ficar para ali 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Porque aí tem a jóia do imperador  dos festeiros, né. A gente tem que ter esse recurso atrás, 

aí na retaguarda para fazer. 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio – Porque a Casa recebe? Recebe o que? Recebe uma farinha, recebe um óleo, está vendo? 

Porque só com jóia de... de festeiro, você não faz festa. Ajuda, mas não... 

 

Gisélia – A jóia não é o dinheiro. 

Euzébio – A jóia é o dinheiro. 

 

Gisélia – É o dinheiro. Ou... ou pode ser em produtos também. 

Euzébio – Pode ser produto. Agora o imperador e a imperatriz e modormo eles dão em recurso 

financeiro, por exemplo,  é um salário mínimo para cada um, é oitocentos reais. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – São seis, dá quatro mil e oitocentos. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Mas com quatro mil e oitocentos você não faz a festa. Você não paga, por exemplo,  você 

paga a diária a diária do.. do pessoal da cozinha. 

 

Gisélia – Da cozinha. 

Euzébio – Aí a Casa... A Casa... O festeiro entra com 50% e a Casa entra com outros 50%. Porque  a 

Casa tem que ter o porco, tem que ter a carne de boi, tem que ter outras coisas.   Mesmo o imperador 

dando um porco, dá, a imperatriz dando um porco, dá, porque são dois, três, quatro porcos, tem que ter 
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porco,  tem que ter boi, tem que ter arroz. Está vendo? E o que a Casa recebe também que, às vezes, 

(49:28”), pelos “Assisses”,  pelos festeiros já vai ajudar.   

 

Gisélia – “Assisses” são os festeiros?  

Euzébio – “Assisses” são as pessoas que ajudam a Casa. 

 

Gisélia – A Casa. 

Euzébio – São festeiros. Você chega dá uma... dá uma quantidade farinha, outro dá um arroz. 

 

Gisélia -  Humm, humm.  

Euzébio – Está vendo? Assim que é. 

 

Gisélia – E quem foi o festeiro de 2011? 

Euzébio – Ah, foi muita gente. Gente da carta, só a carta eu mandei cem. 

 

Gisélia – Em 2011? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Cem cartas. Tá. 

Euzébio – Só para festeiro. Mas para a comunidade o... o mínimo de carta que a gente consegue são 

quinhentos. 

 

Gisélia – Quinhentas cartas. 

Euzébio – São, são quinhentos convites.  

 

Gisélia – Quinhentos convites. 

Euzébio – É, entre festeiros e comunidade. 

 

Gisélia – A carta é diferente para festeiro e... 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – E para a comunidade é a mesma carta? Humm. 

Euzébio – Só que o festeiro, ele vai dizer o que ele é: imperador, imperatriz, mordomo, fazendo 

mastro ou ele é juiz. 

 

Gisélia – Ah, ok. E desses cem todos respondem positivamente? Todos colaboram? 

Euzébio – Não. (50:46”) colabora com o que pode. 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Está vendo? E, às vezes, não tem. O importante é você convidar a comunidade. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Você tem que ter essa coisa, como eu falei para você antes, você tem que ter a tua 

retaguarda porque você convidar. Às vezes, você faz um aniversário (51:04”)  

 

Gisélia – (51:07”) 

Euzébio – Você faz um aniversário. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Aí convida lá “n” pessoas. Será que tu vais ganhar muito presente? 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Às vezes, as pessoas vão para lá para ter dar um abraço, aquilo, outro e outros nem vão. 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – Mas você fez a obrigação de convidar. 
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Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – É a mesma coisa na Festa do Divino. Eu dou quinhentos convites, aí eu convido o 

governador, eu convido o prefeito, eu convido uma porção de autoridades. Mas ninguém vem. Mas eu 

faço minha obrigação de convidar. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Vindo lá, porque convidaram.  

 

Gisélia – Tu lembras de 2011 das autoridades que vieram? 

Euzébio – Nenhuma, mas todas foram convidadas. O governo do estado, o governo... o governo 

municipal. 

 

Gisélia – Nem representantes? 

Euzébio – Minha filha, casa de culto não dá voto. Casa de culto não dá voto. Por isso tem que estar, no 

caso, aqui em situação que dá voto. 

 

Gisélia – Mas este ano veio.  

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia – Este ano veio. 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Não? 

Euzébio – Não vem. 

 

Gisélia – Porque tem eleição. 

Euzébio – Não. Tu sabe que no ano que veio político aqui, vai fazer uns quatro anos agora. 

 

Gisélia – Quem foi o político? 

Euzébio – A governadora, no dia que Celeste morreu. Foi na Casa, levei, ela veio se despedir dela, que 

ela era... elas eram muito amigas. Ela... ela veio aqui, para dar a última olhada nela. A governadora do 

Estado, veio. Mas eles sabem dos compromissos deles, né. Se vier, se vier no período eleitoral, está 

dizendo que está pedindo... pedindo voto. Está vendo? É complicada a situação, mas a gente entende. 

Então, eu tenho que fazer por mim... 

 

Gisélia – Mesmo depois que a Casa se tornou patrimônio histórico, mesmo assim? 

Euzébio – Mas é só o nome “patrimônio”. Porque para pintar, quem pinta é a Casa é o meu recurso, 

para ajeitar o muro, o recurso, eu corro atrás do recurso para a Casa das Minas, para fazer uma... uma 

benfeitoria, em geral. O IPHAN só fez tombar a Casa e fez essa reforma, a última reforma quem fez 

foram eles, mas não vêm. Eles só podem vir aqui no dia em que o muro cair. Aí vão ver, porque vão 

divulgar, vai ser notícia... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Aí vão ver, tá. Apesar disso não vêm. Estou com o muro ali tudo rachado no fundo ali. Mas 

já fui, fiz ofício, aquilo outro, manda para a administração e tal. E está ali parado isso. O muro é baixo, 

tem que altear por causa de, né, da marginalidade. Aquela outra parte de lá quero meter uma cerca de 

arame, tá vendo? Então, vai ser feito, eu farei com meu próprio recurso. Porque se depender de 

governo federal e do IPHAN para fazer aqui alguma coisa na Casa das Minas, não faz nada. Porque 

tudo depende de projeto, tem que vir para cá e demora muito. Eu vou esperar para eles pintarem a 

Casa para mim fazer a minha festa de Jeje? Eu tenho que fazer a minha festa de Jeje, eu tenho que 

comprar a minha tinta, eu tenho que pagar quem pinte. Eu não posso, porque eu trabalho. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Né? Então, eu tenho que pagar. Porque todo mundo pensa, tem uma ideia... 
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Gisélia – Humm. 

Euzébio – Que a Casa das Minas recebe dinheiro federal e do governo estadual e municipal, recurso. 

Mas aonde? Estou esperando esse recurso. Eu estou com uma escolinha aqui comunitária que eu ainda 

tenho.  

 

Gisélia – Uma escolinha comunitária? 

Euzébio – Tenho uma escola comunitária, da comunidade. 

 

Gisélia – Mas tem alguma relação com a Casa? 

Euzébio – É, é da Casa. 

 

Gisélia – Ah... 

Euzébio – É da Casa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Então. Mas a dificuldade é grande. 

 

Gisélia – Humm.  

Euzébio – A dificuldade é grande. Estou regularizando ela, para poder ver se eu entro no projeto do 

município. Já fiz até, né, o censo, ele pede “n” documentos para poder... mas nem a merenda vem.   

 

Gisélia – Como se chama, Euzébio, a escolinha? 

Euzébio – É Jardim de Infância Mãe Andresa.  

 

Gisélia – Ah... Tem desde quando? 

Euzébio – Há  muitos anos. Eu creio que tem mais de 30 anos. 

 

Gisélia – Foi na gestão de quem? 

Euzébio – De Celeste. Porque as antigas se reuniram e fundaram esse colégio. 

 

Gisélia – Dona Celeste, ela foi uma vodunsi também? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Porque Dona Deni, ela disse que não. 

Euzébio – (56:01”) 

 

Gisélia - (riso) 

Euzébio – Porque não, o que acontece hoje é se você conversar com ela hoje, a mente falha. 

 

Gisélia -  Humm. 

Euzébio – Mas não é só com ela. Está ali, o quadro está ali. 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – Ela que carregava Toi Averequete. Então, hoje em dia, para você conversar com Deni é 

muito difícil. Porque ela distorce as coisas por causa da idade. Não lê, não sai de casa, não tem um 

convívio falando com a pessoa direto então, a mente vai ficando... 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – Atrofiada. Lá uma coisa que na hora se lembra. Aí vem uma pessoa de fora, que não sabe, 

tem que ter uma pessoa para orientar, aquilo outro. Ela fala ela vai escrever.  

 

Gisélia – Humm, humm.  
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Euzébio – Uma que ela não fosse vodunsi, se está ali no quadro, ela carregava Toi Averequete. E ela 

tomou de conta dessa festa há mais de 50 anos. Porque ali, no quadro ali é 50, 1950 ainda era novinha 

quando ela chegou do Rio, aqui. Então, se esse ano fez 150 anos de festa... só de Festa do Divino. 

 

Gisélia – E Dona Zelinda Lima, ela é uma “assisse”?  

Euzébio – Ah, é. Zelinda é uma “assisse”. 

 

Gisélia – Assim como era o marido dela? 

Euzébio – É ela e o marido são “assisses” da Casa. E ela... ela é que dá as roupas do... dos anjos, é 

promessa dela. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio -  Esperança, fé e caridade. Esperança e caridade. 

 

Gisélia – A roupa dos anjos: fé...  

Euzébio – Esperança e caridade. 

 

Gisélia – É como se chamam os anjos? 

Euzébio – É: fé, esperança e caridade. 

 

Gisélia – A representação dos anjos.  

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Um anjo representa a fé, outro esperança e outro caridade. É assim? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Aí ela que dá a roupa. 

Euzébio – É promessa dela. 

 

Gisélia – Aqui, se está faltando alguma pergunta... Tá. Ah, que eu tinha visto. Porque nesse 

ano... Ano passado eu fui ver a... a festa do terreiro Portas Verdes e eu vi que lá eram verdes. E 

eu digo “Será que o império da festa”... 

Euzébio – Ah, tu foi... tu foi lá naquela...  

 

Gisélia – Eu fui ano passado. Ano passado. 

Euzébio – É, foi, é. 

[....] 

 

 

                                           - Arquivo EUZÉBIO 2 -  

 

Gisélia – Eu vou te perguntar, teve ou não teve lançamento do documentário? 

Euzébio – Da Casa das Minas? 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio – Não teve. 

 

Gisélia – O que que teve exatamente? 

Euzébio – Só teve uma amostra, uma prévia nessa data aí que você viu a... dois dias depois da 

reportagem. Não teve lançamento de... do documentário da Casa das Minas. A Casa das Minas ficou 

alheia a toda... esse... esse documentário, que não teve, que foi uma coisa planejada. A gente 

combinou para fazer um... um bom lançamento, fazer o coquetel, porque era uma coisa da Casa. E não 

foi feito. Fizeram às escondidas. Jogara, pegaram o documentário e jogaram na venda na Casa do 

Maranhão. Até hoje está lá. Chegaram aqui deram cinco para a Dona Deni, me deram cinco  e os 

outros? Então, eu podia fazer o que? Entrar na Justiça e cancelar os trabalhos deles, mas para priorizar 
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o nome da Casa das Minas, não botar o nome da Casa das Minas no rol das Justiças e não fiz até hoje. 

Mas eu estou esperando eles voltarem à Casa das Minas, porque eu já sei de onde saiu o projeto, o 

valor do projeto... E eles não foram cavalheiros, porque eu como parte representativa do 

documentário, posso entrar na Justiça que não me pagaram. Não tenho direito à indenização? Tenho. 

Eu não assinei nada. E aí? “Ah, mas é estudo”... não tem nada a ver. Tem alguma coisa o 

documentário, tu ganhaste quanto nesse projeto? Porque eu fui atrás e consegui, eu vi lá o projeto  lá e 

o valor do projeto lá pela Fapema. Então, foi feito por uma pessoa que vai ganhar. Então, eu me 

chateei. E aí, a Casa não tem direito? Tem. Só que eles usaram de má-fé com as pessoas da Casa. Eles 

não têm transparência. É por isso que hoje, é muito difícil a pessoa hoje chegar na Casa das Minas e 

filmar isso, aquilo e aquilo outro. Eu não deixo mais. Não vai pegar as... as ideias, as mensagens da 

Casa das Minas e jogam ou vendem e ganham dinheiro e a Casa  não vê nada. E isso está acontecendo 

em outras casas do Maranhão. Já tem sido, no terreiro, já tem sido proibido de filmar e gravar, só com  

autorização. Por que? Estão pegando as coisas do Maranhão, documentário religiosos e estão 

vendendo para... para europeu, para fora e  ganhando um dinheirão. Porque só tem no Maranhão. 

Imagina hoje você chegando com isso aqui na Casa das Minas vindo  numa festa e gravar um Tambor, 

um toque, no mundo globalizado que nós estamos hoje. E você jogar um vídeo na internet. Sabe 

quantas pessoas vão.. vão curtir? Humm? Milhares! Quantas pessoas vão copiar para compartilhar? 

Milhares! Por que? Não tem no Brasil nenhum, só tem no Maranhão e no Benin. Tu podes pegar e 

vender “Olha, isso aqui é da Casa das Minas”. Você pode vender para (03:41”) documentário do 

Tambor de Mina do Maranhão, a Casa das Minas, isso e aquilo outro e tal, tu queres”?  “Eu te dou 

cinquenta mil”. (03:49”) Compra. Ele compra, porque ele vai explorar. Ele dá cinquenta mil, ele vai 

ganhar quanto? Ele é cineasta, ele pega esse documento e guarda. No dia que ele tiver um... uma coisa 

de um filme, isso, aquilo e aquilo outro, ele lança. Porque só quem tem... só quem tem é ele, porque eu 

comprei da tua mão. Vai ser novidade, não vai? Então, vai ganhar um dinheirão.  

 

Gisélia – Tem algum disco ou cd? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Com os toques da Casa das Minas? 

Euzébio – Nunca foi, nunca foi produzido. A gente, as velhas nunca deixaram por causa disso. Para 

que? Para poder fazer comércio com... sobre a Casa das Minas?”Ah, Euzébio, isso é feio, porque não 

propaga”. Para que? “Ah, vai acabar no esquecimento”. Acaba, fica só na lembrança nossa. Porque é 

muito complicado. Hoje nós estamos na era do comércio. Hoje tudo é comércio, tudo a pessoa vende. 

Tudo vende. Se chegar bem aqui tirar um pedaço daquela...  daquela cajazeira ali, quebrar um pedaço 

que está bem aqui e trouxer aqui para ti “Olha, está aqui”. Tu vais lá em Paris e quando tu chegares lá, 

tu dizes que essa cajazeira é lá da Casa das Minas, depois se vende e bota na internet, vende os 

pedaços da cajazeira sagrada da Casa das Minas. Não bota valor. Bota na internet e todas as pessoas 

vão te procurar e solicitar a compra. Só para ter certeza, “Eu estou aqui na Casa das Minas, esse aqui é 

o cajazeiro sagrado, o rapaz está cortando aqui para mim, e dando para mim”, filmado e aquilo outro, 

está aqui o documentário da Casa das Minas para... E bota para vender. Quantas pessoas vão te 

procurar para compra? Milhares! 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Por que? Porque só tem aqui, o assentamento da Casa está bem ali. Uma pessoa leiga, não 

vai te procurar. Mas uma pessoa que tem conhecimento, ele vai te procurar. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Uma pessoa que tem conhecimento da religião, ele vai te procurar. Não vai? Vai te 

procurar. Eu já fui lá e vi. E assim você faz, vai em outras Casas. Você já foi na Bahia na Casa Branca 

e agora na Casa das Minas. Não é? 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – (06:54”) passam a mesma dificuldade da Casa das Minas, jogar (07:04”) uma festa um 

toque lá, não é? 
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Gisélia – É.  

Euzébio – Já falou com aquelas pessoas de lá. 

 

Gisélia – Já, já. 

Euzébio – Já, eu sei. E nunca fui lá, mas eu sei. Aqui, São Luís também tem a mesma dificuldade das 

casas antigas, Casa Nagô, Turquia, Margarida Mota, Justino, tudo são casas antigas que têm as 

mesmas dificuldades que a Casa das Minas passa. São casas antigas, tem aquele regimento rígido que 

não adotam certas coisas. Então, essas casas hoje em dia estão o que? Paradas. Porque não gosta de 

safadeza, homem não dança, não tem aquela bebedeira. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Então, tem aquele regimento ainda antigo dos seus... dos seus criadores. Então, não 

evoluíram, ficaram paradinhas ali (07:58”). Então, eu estou esperando eles chegarem aqui também 

para poder eles conversarem comigo, porque não foi isso o combinado, que eu posso qualquer hora 

impugnar, meter ele na... na Justiça e pegar o dinheiro dos direitos autorais. (08:18”) “Não, eu quero 

tanto, te vira”.  

 

Gisélia – Agora em relação ao conteúdo, às informações  que estão no documentário... 

Euzébio – São todas... todas da Casa. Se você pegar o documentário, você vai me ver eu falando.  

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio – (08:30”) 

 

Gisélia – Participaste desse processo de elaboração, de edição desse material? 

Euzébio – Não, não, não. Eles vieram para cá, conversaram com a gente, a gente deu. Inclusive a 

cobertura foi lá na minha casa, no apartamento, isso, aquilo e aquilo outro. Então, foi isso que ficou, 

ficou combinado que quando estivesse tudo pronto, eles vinham no Maranhão, vinham em São Luis, 

no Maranhão para a gente sentar, para a gente olhar aquilo outro, para ver o que... o que podia cortar, o 

que não podia ser editado, jogado na... na mídia, isso tudo, aí a gente encerra. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Então, está pronto já. Isso aqui é a matéria bruta. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Agora nós vamos entrar em projeto para concorrer atrás, procurar recurso para obter 

recurso. Porque era isso que ficou combinado. Mas estou te dizendo, anteriormente, já foi tudo pronto. 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio – Já vieram pronto. Porque eu só fiquei sabendo desse projeto, quando recebi o CD, o DVD 

que eu fui olhar os colaboradores, eu vi FAPEMA, foi que eu fui lá. E o projeto está no nome do 

Ferretti. Eles não podiam fazer isso. Está entendendo? 

 

Gisélia – Humm, humm. Deixa te perguntar, e a TV Mirante, ela chegou a fazer alguma matéria 

especial sobre a Casa das Minas?  

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Só a reportagem. 

Euzébio – Só essa reportagem. 

 

Gisélia – Humm, humm. Entendi, ok. Bom, aqui eles falam desse livro, desse... desse pesquisador 

Fichte (entra áudio do documentário). 

Euzébio – Esse foi um dos primeiros que fizeram. 

 

Gisélia – Tu tens alguma... 

Euzébio – Não. Quem tem esse livro é Ferretti. 
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Gisélia – Ferretti tem. 

Euzébio – Um dos primeiros que eu lembro que tem. Olha, a Casa das Minas tem esse livro de Fichte, 

que se você procurar, você não encontra aqui. A... a... 

 

Gisélia – Ferretti tu achas que tem esse livro? 

Euzébio – Tem, Ferretti tem o livro de Fichte. Tem aqui os (10:26”) 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – A Casa tem. Tem outro que a Casa tem... 

 

Gisélia – O do... 

Euzébio -  Aquele do Zomadonu 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – Nós temos, tem outro. Mas outros não temos. Aqui nós podíamos ter uma... uma série...  

 

Gisélia – O Manuel Nunes, né? Não é Manuel Nunes?  

Euzébio – É, o Nunes, o Nunes Pereira. 

 

Gisélia – Nunes Pereira. 

Euzébio – Está vendo? Podia ter “n”, “n” livros aqui. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Mas nós não temos. Nós não temos. (10:54”) Nós temos o que? Esses quadros, essas fotos. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – E no outro (10:59”)a tua avó, que ela é bisneta que isso aquilo e não tem. Nós não temos. 

Nós não temos uma... uma biblioteca nossa. 

 

Gisélia – Tendo uma escolinha já era para ter. 

Euzébio – Já era para ter. Para você ver, o toque... o toque do Tambor de Mina na Casa das Minas. O 

que eu vou fazer? Uma oficina para ver como é o toque, saber como é a Festa do Divino, aquilo outro. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Então, você vê um pouquinho. Porque hoje está o que? Está na educação, aqui vem bastante 

colégio hoje saber da história da Casa das Minas. 

 

Gisélia – Humm, humm, é. Isso está inclusive nessa matéria aqui, que é uma matértia ainda com 

Celeste viva, sobre a... a reabertura da Casa. (áudio da reportagem) “A estrutura, o chão, tudo 

peermaneceu igual. Cada detalhe secular foi apenas revitalizado”... 

Euzébio – Isso aí foi feito pelo IPHAN. 

 

Gisélia – (áudio da reportagem) “Vida nova para a alegria de Dona Celeste, uma das vodunsis 

da Casa das Minas. Eu me sinto feliz, porque é um grande... é um grande momento que a gente 

tem de ser rodeada pelas pessoas, por gente que se interessa em conhecer a Casa, que vieram nos 

conhecer e conversar um pouco sobre a Casa. O pé de cajá plantado aqui no século XIX”...  

Euzébio – Olha. 

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “Por escravos africanos”... Dona Deni. (áudio da reportagem) 

“Uma mureta que valoriza a árvora sagrada da Casa das Minas”. 

Euzébio – Está vendo? 
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Gisélia - (áudio da reportagem) “Separa o presente do passado. História resgatada por meio de 

fotografias que agora estão à disposição do público na Casa das Minas. A exposição faz parte 

das comemorações pela reforma do mais antigo terreiro de culto afro 

Euzébio – Minha avó 

 

Gisélia – (áudio da reportagem) “afro-brasileiro do Maranhão”. Humm, humm.(áudio da 

reportagem) “ Um dos três únicos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional em todo o país. Essa Casa é o símbolo dessa identidade”...  

Euzébio – Olha. 

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “Da presença”... 

Euzébio – Olha, só veio aqui nesse dia. 

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “A história da formação de povos que atrai curiosos e 

pesquisadores”...  

Euzébio – Só veio aqui esse dia, não vê mais (12:57”) 

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “Rainha africana”... 

Euzébio -  É. 

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “Então, que veio para  cá como escrava e o pessoal diz que ela 

veio para resgatar, através da religião, dar liberdade para os escravos. Então, isso foi muito 

importante. Isso foi descoberto pelos anos 40, 50, por pesquisadores estrangeiros, por 

pesquisadores de fora. E tem sido muito importante e destacado essa... esse papel dessa rainha 

que foi vendida como escrava, que veio para cá e que trouxe a religião”.  

Euzébio – Olha... 

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “História que até estudantes... É uma Casa muito interesante, 

porque tem uma representatividade”. 

Euzébio – Quem é esse? 

 

Gisélia – É um estudante. 

Euzébio – Mas está de costas. 

 

Gisélia – Sim. (riso) (áudio da reportagem) “Já que a gente estuda o turismo e as manifestações 

históricas também. Sabemos também  que a... a Casa das Minas é importante nesse contexto. 

História contada todos os dias com  a mesma satisfação” 

Euzébio - (13:47”) 

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “Enquanto eu estiver vivo e tiver condição, eu estou auqi para 

preservar a cultura nossa. História única”... 

Euzébio – (13:54”) está falando? 

 

Gisélia – Sabia, sei. 

Euzébio – (reporta-se a outra pessoa) Para onde tu vais? 

 

Gisélia - (áudio da reportagem) “Os filhos precisando dela”. É, certo. “A estrutura o chão, tudo 

permaneceu igual, cada detalhe”... É aqui mostra mesmo já esse teu... esse trabalho, né, que você 

faz, aqui com os estudantes que você vê. 

Euzébio – Está bom. Gostei dessa... dessa... como é? 

 

Gisélia – Dessa reportagem? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Aí estava o prefeito, né. Na gestão do Tadeu Palácio ainda, né. O Palácio era prefeito? 
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Euzébio – E o governador era Jackson Lago.  

 

Gisélia – Ah, o governador era Jackson, ah... era? Tadeu prefeito com Jackson já?  

Euzébio – Quem veio para cá foi... foi... foi o primeiro, Jackson Lago. 

 

Gisélia – Jackson Lago veio? 

Euzébio – É, o governador era Jackson Lago. 

 

Gisélia -  Humm. 

Euzébio – Foi em 2002.  

 

Gisélia – Ah, sim em 2002. Não, em 2002 era... 

Euzébio – Quem? 

 

Gisélia – José Reinaldo. 

Euzébio – José Reinaldo? 

 

Gisélia – Sai a Roseana... É porque é quando Lula sai também candidato, Roseana sai para o 

senado, entra José Reinaldo. 

Euzébio – Não era o prefeito que era Jackson Lago? Acho que era... Não, ele veio Jackson Lago. 

 

Gisélia – Ele veio aqui?  

Euzébio – O ministro, o ministro de Cultura era... era Gilberto Gil. 

 

Gisélia – Ah, bom. É, então era... 

Euzébio – 2002. 

 

Gisélia – É, no primeiro mandato do Lula. 

Euzébio – Ah, não. O que veio aqui, ele veio aqui foi no... no Tambor de Crioula. 

 

Gisélia – Quem? 

Euzébio – O Gilberto Gil. 

 

Gisélia – O Gilberto Gil, ah é! Quando foi...  

Euzébio – É, foi no Tambor de Mina. 

 

Gisélia – Como é? Patrimônio, foi declarado patrimônio. 

Euzébio – É. Foi, ele veio foi quando era ministro o Gilberto Gil. 

 

Gisélia – É o Gilberto Gil. 

Euzébio – Que era Jackson Lago. 

 

Gisélia – Que era Jackson, é, exatamente.   

Euzébio – Em 2002 era... 

 

Gisélia – E esse Tadeu aparece aqui é porque ele era prefeito. 

Euzébio – Ele era prefeito nessa época. Ele era prefeito nessa época. 

 

Gisélia – Ok, entendi. 

Euzébio – Gostei dessa reportagem. 

 

Gisélia – É. Eu não vou te deixar esse material, porque foi cedido da Mirante. Deiuxa primeiro 

eu terminar esse trabalho...  

Euzébio – Tá, eu vou te dar um vídeo para ti gravares para mim, um cd. 
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Gisélia – Sim. (risos) Mas deixa eu terminar esse material. Olha, em 2015 é o  meu prazo agora 

abril. 

Euzébio – Porque... 

 

Gisélia – Mas eu vou. Eu vou, tudo que eu fizer, eu vou preparar esse material aqui... 

Euzébio – Sabe por que? Porque, às vezes, vem gente... gente de colégio, a gente quer mostrar. 

 

Gisélia – Não, mas eu... pode deixar que eu vou. Eu vou trazer tudo direitinho...  

Euzébio – Não, não é... não é o teu documento, é só esse documentário aí da Mirante e coisa. 

 

Gisélia – Deixa eu te perguntar outra coisa. O... o Bita do Barão... A não, o Jorge. O Jorge, ele 

tem o nome da casa dele, isso aqui é um material sobre a casa dele, logo depois da morte dele. O 

terreiro de Mina. Ele se chama... Ah, tá. Mas o terreiro de Mina Iemanjá  Abê não é Jeje.  

Euzébio – (16:44”) Isso aqui já é... já é autorização. Já está ali no legado africano. Ilê Axé... 

 

Gisélia – Axé...  

Gisélia e Euzébio – Iemanjá Abê. 

Euzébio – Ilê é terreiro, Axé é Mina, Yemowa Abê 

 

Gisélia – Ah, espera aí (17:10”) 

Euzébio – É que aqui está em dois... está em dois dialetos. 

 

Gisélia – Quais são? Ilê... 

Euzébio – Está. Está aqui ó. “Ilê” significa “terreiro”. 

 

Gisélia – Terreiro. 

Euzébio – Axé é Mina. 

 

Gisélia – Axé... 

Euzébio – Yemowa, Iemanjá. Abê. 

 

Gisélia – Abi. E “abê” é o que?  

Euzébio – Abê é senhora. 

 

Gisélia – Senhora. São dois dialetos? 

Euzébio – É. Um dialeto... como é... africano. 

 

Gisélia – Aqui africano. 

Euzébio – E esse aqui é Português. 

 

Gisélia – Ah, aqui Português. Tá, entendi. Entendi, E tu sabes que dialeto é esse africano? 

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia – Que dialeto é esse? 

Euzébio -  Não é Jeje, não. 

 

Gisélia – Não é Jeje. Então, terreiro de Mina. Mas então, o Jorge Babalorixá, ele tinha alguma 

relação com a Casa das Minas? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Nenhuma? 

Euzébio – Não, porque ele não era Jeje. 

 

Gisélia – Não era Jeje. 

Euzébio – Jorge era Nagô. 
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Gisélia – Ah... Certo. Não teve ninguém, nenhum desses terreiros, nenhum? 

Euzébio – Ninguém pertence ao Jeje. 

 

Gisélia – Jeje. 

Euzébio – Todos pertencem à Nagô. 

 

Gisélia – Todos os outros terreiros pertecem à Nagô. 

Euzébio – À Nagô. Porque  se eles pertencessem à Casa das Minas, Jeje, a Casa das Minas não estava 

como está, porque tinha muita gente para tocar e gente para dançar. A Casa das Minas não fez filial. 

Fez só a matriz. A Casa das Minas não tem... não tem outra casa no Brasil. Todo mundo, todo têm. 

Esse aqui é filial da Casa das Minas, isso não existe. Quem falar está faltando com a verdade com 

você. Não existe isso. Casa das Minas só aqui onde você está. O Jeje Fon só aqui nesse... nesse 

pedacinho de chão. E se eu morrer amanhã, vai embora também. Vai embora. No que ela morrer, se 

ela morrer amanhã também, a Deni também leva outra... outro pedaço. Porque hoje quem canta em 

Fon é só eu e ela. Tá entendendo, não tem outra, não. 

 

Gisélia – Tem algum canto que eu possa ter acesso? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Nem à letra? 

Euzébio -  Os cantos são só... são só no dia de cerimônia no terreiro, no domingo. No domingo. 

 

Gisélia -  E em São Luis, tu tens ideia de quantos terreiros têm? 

Euzébio – Ah, em São Luis? 

 

Gisélia – Em São Luis. 

Euzébio – Tem... tem mais de mil. 

 

Gisélia – É? 

Euzébio – Porque hoje cada dia tem um terreiro novo no Maranhão. 

 

Gisélia – Ah, é? Está crescendo? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Isso é bom, não é? 

Euzébio – Será? Eu acho que não. 

 

Gisélia – Não? 

Euzébio – É igual uma... um crescimento da população desordenadamente. Vai causar  o que? 

Trabalho. Eu acho isso. Prejuízo para a religião. Porque nem bem a pessoa sabe do “a” até o “l”, ele já 

quer fazer, botar um terreiro de Mina para ele. No meu ponto de vista, para ele ser um  pai de santo, 

ele tem que saber do “a” ao “w”. Além do “z”. 

 

Gisélia – Sim. Então, o Jorge não teve, nem chegou a frequentar em algum momento aqui a Casa 

das Minas? Chegou a frequentar? 

Euzébio – Não. Frequentar? Ele vinha. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio -  Porque ele era afilhado de minha avó. 

 

Gisélia – Ah... Humm. Que é a Dona... 

Euzébio – Amélia de Doçu. 

 

Gisélia – Amélia de Doçu. Toçu, né? 
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Euzébio – Doçu. 

 

Gisélia – Doçu. 

Euzébio -  D – o. 

 

Gisélia - “ss”? 

Euzébio – Não. “ç” e “u”. Doçu. 

 

Gisélia – Ah, ok. Amélia de Doçu. E ele começa... ele vem nessa condição. Ele vem pra cá nessaa 

condição como afilhado. 

Euzébio – É. Ele... 

 

Gisélia – Então, ele tem uma formação aqui dentro. 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia -  Não? 

Euzébio – Não, porque ele é Nagô. 

 

Gisélia – Mas eu digo, ele... ele começa a frequentar aqui jovem? 

Euzébio – Vem, ele vinha dia de... dia do... do Divino, batia caixa, conversava. Ele tinha um   

relacionamento muito bom com minha avó e com as demais. 

 

Gisélia – Antes de ter o terreiro dele. 

Euzébio – É. Olha aqui, segundo o documentário da Casa das Minas, as conversas da minha avó e de 

outras, a Casa das Minas sempre teve contato com o povo da Mata. E o povo da Mata sempre 

frenquentou a Casa das Minas. Por que? Porque é uma casa-mãe. Está entendendo? Então, o povo da 

Mata sempre visitava elas, quando tinha festa eles vinham, eles sempre vinham aqui. Não vinham 

dançar, porque aqui não se dança, homem. Mas eles vinham aqui olhar, vinham participar, olhar, 

frequentar como visitante. Está entendendo? Não é porque eu... eu vou na Casa de Nagô... 

 

Gisélia -  Humm, humm. 

Euzébio – Mas eu não sou nagoense. Mas vou sempre na Casa de Nagô, porque minha tia dançava lá, 

por exemplo. Mas eu ia lá, porque minha tia dançava lá, tinha uma pessoa lá. Ou tinha uma 

madrinha... A mãe... a mãe dele deu ele em bucho para Pai Doçu, que era o senhor da minha avó. 

 

Gisélia – A mãe de Jorge. 

Euzébio – Para ser padrinho dele. E ele era padrinho dele. 

 

Gisélia – Pai Doçu. 

Euzébio – Que era o senhor de minha avó. Então, ele tinha uma... uma ligação muito forte com minha 

avó. Quando ele montou esse terreiro lá, minha avó foi. Eu sei que é na... na festa dele esse... Justina, 

Maria Celeste, Maria Roxinha, muitas delas iam, acompanhavam “E Jorge, como está? Ah, vamos lá 

olhar”. As velhas saíam para olhar, só para visitar e olhar. Porque elas são as dançantes, vodunsis da 

Casa principal do Maranhão. Então, você ia visitar. Então, todos eles reverenciavam elas. Quem não 

queria fazer um  terreiro e convidar uma pessoa da Casa das Minas para... para inaugurar o seu... o seu 

terreiro? Era uma honra. Não é? Porque é a primeira casa de culto do Maranhão. É hoje que os novos 

não dão valor. Porque não quer saber a história do antepassado, quer... Diz “Não, isso já passou. Lá 

não tem mais ninguém. Lá não tem mais gente física... Lá não tem mais pessoas físicas para dançar”. 

Mas o vodum existe, o vodum está na Casa. O vodum está na Casa. É assim que é, o vodum está na 

Casa.  

 

Gisélia – E quando você fala “povo da Mata”, quer dizer exatamente o que? 

Euzébio – São povos... são os terreiros de Mina do Maranhão. São os povos que não são Jeje. Aí a 

gente considera “povo da Mata”. 
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Gisélia – Certo. 

Euzébio – Tá. Não são Jejes. 

 

Gisélia – Humm.  

Euzébio – Então, o povo de Mina, chama-se “povo da Mata”. 

 

Gisélia – Casa Fanti -Ashanti, Pai Euclides. 

Euzébio – Nagoense, um grande conhecedor, um grande conhecedor da religião. Hoje, atualmente, 

acho que depois das festas da Casa das Minas, daqui da minha Casa, ele é a pessoa indicada, porque 

conhece muito a religião.  Já foi no Benin, já foi na África, já lançou vários livros, ele é um grande 

conhecedor. 

 

Gisélia – Ele frequentou a Casa das Minas? 

Euzébio – Ele é amigo da Casa, assim como era Jorge Itaci de Oliveira. Você conhece Jorge Itaci de 

Oliveira? 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio – Quem era ele? 

 

Gisélia – Jorge Itaci? 

Euzébio – De Oliveira. 

 

Gisélia – Não é o Jorge babalorixá, né?  

Euzébio – É o mesmo. O nome dele é Jorge Itaci de Oliveira. 

 

Gisélia – Ok. 

Euzébio – Então, a Casa... O Euclides é uma pessoa amiga da Casa. A Maria dos Remédios, que era 

parente dele, não saía daqui da Casa das Minas. 

 

Gisélia – Maria dos Remédios era quem? 

Euzébio – Era uma... era uma amiga da Casa. 

 

Gisélia – Amiga. 

Euzébio – Caixeira-régia daqui, tocava aqui, tocava caixa aqui, tocava muito aqui. E era parente dele. 

 

Gisélia – Mas não tinha uma... uma madrinha como teve... 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – O Jorge. 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia – Ok, entendi. Bita do Barão tem alguma relação com a Casa das Minas? 

Euzébio – Também não. Bita do Barão. Por que  Bita do Barão? 

 

Gisélia – Por que? 

Euzébio – Humm? 

 

Gisélia – Por que? 

Euzébio – Humm? Você sabe por que  Bita do Barão? 

 

Gisélia – Não. Por que?  

Euzébio – Porque a entidade dele é Barão de Guaré. 

 

Gisélia – Sim. 
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Euzébio – Essa é a entidade dele: Barão de Guaré. Aí está o nome de Bita do Barão. Um dele ser... ser 

Benedito. E Barão, por causa de... do Barão de Guaré. Então, Bita do Barão. E a linhagem dele é 

Terecô, que é da região de Codó. Mas antes dele já existia uma... uma grande (29:08”) em Codó, que 

era Maria Piauí. Com o falecimento de  Maria Piauí, ele ficou, herdou e... Entendeu? E ele fez um bom 

trabalho até hoje na... na região de Cocal e de Codó divulgando os trabalhos que eles (29:26”) que é o 

Terecô. Você conhece o Terecô? 

 

Gisélia – Já, já estive lá numa festa dele, em 2000. 

Euzébio – Você gostou? 

 

Gisélia – Gostei. É uma festa muito bonita. 

Euzébio – Terecô é uma dança, é uma dança de salão. Terecô qualquer pessoa dança. Eu posso chegar 

lá, entrar e dançar. É bonito, para quem gosta, para dançar. Mas já na Mina, você não faz isso. Está 

entendendo? Na Minha você não faz isso, porque você... você para vir dançar num terreiro, você tem 

que estar... ser filha de santo, estar incorporada por uma entidade para (30:00”). E o Terecô é uma 

dança muito boa, é uma dança de salão. Você vê o Terecô antigo era na lata de querosene. Você 

chegou.... você sabia disso? 

 

Gisélia – Não. 

Euzébio – Era tocada na lata de querosene. Não tinha tarol. Hoje já tem tarol. Mas era na lata de 

querosene, tinha rabeca, tinha sopro, tinha o próprio tambor grande que faz, está vendo? Tinha outros 

instrumentos. Hoje Terecô tem o que hoje? Tem aí os maracás, o tarol e o tambor. E o tambor grande 

como esse daqui. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Né? 

 

Gisélia – No Tambor de Mina na  Casa das Minas são três tambores. 

Euzébio – Três tambores.  

 

Gisélia – Três tambores.  

Euzébio – Semelhante ao Tambor de Crioula. 

 

Gisélia – Semelhante ao Tambor... 

Euzébio – Tambor grande, tambor meião e pequeno. São três tambores que são tocados aqui com 

aguidavi, não vai no fogo. A diferença do da Casa... do tambor da Casa das Minas para o Tambor de 

Crioula é que o Tambor de Crioula é afinado à fogo e a murro. E o tambor da Casa das Minas não vai 

no fogo, é todo tempo afinado. 

 

Gisélia – Não precisa. 

Euzébio – Não, ir para o fogo não. 

 

Gisélia – Se tiver um ritual basta pegar e... 

Euzébio – E tocar, ir lá e ele toca. E é tocado por Aguidavi. 

 

Gisélia -  Aguidavi. 

Euzébio – Aguidavi.  

 

Gisélia – O que que é? 

Euzébio – É um... é um... é um instrumento tirado da... da goiabeira. 

 

Gisélia – Ah. 

Euzébio – Uma vareta tocada, tirada da goiabeira. Você vendo as fotos, você vê. São os aguidavi, 

chamado “aguidavi”. 
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Gisélia – Como escreve? Aguidavi. 

Euzébio – É a... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – g-u-i. 

 

Gisélia – Certo. 

Euzébio – Da-vi. 

 

Gisélia – Davi. 

Euzébio – É. 

 

Gisélia – É... é um... é uma...  

Euzébio – É um tipo... tipo de baqueta. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – De baqueta para tocar o tambor jeje, é. Você já viu no Candomblé?  

 

Gisélia – Já. 

Euzébio – Pois aquele é aguidavi. 

 

Gisélia – Ah, tá. Entendi. 

Euzébio – Aquela baqueta. 

 

Gisélia – Sei, sei. 

Euzébio -  Tá. Só que o dele, ele tira... ele tira do cajazeiro lá. E aqui eu tiro de goiabeira. 

 

Gisélia – Goiabeira. 

Euzébio – É aquele mesmo feitio. 

 

Gisélia – Entendi. Então, o Bita do Barão, ele... 

Euzébio – Não pertence à Casa das Minas, não pertence a Jeje. 

  

Gisélia -  Chegou a frequentar em algum momento? 

Euzébio – Que eu me lembre, não. 

 

Gisélia – Ok. Humberto do Maracanã mais recentemente em entrevista mesmo admite que... 

enfim, que ele faz parte da...  

Euzébio – (33:16”) das Minas. 

 

Gisélia – É. Ele tem alguma relação com a Casa das Minas? 

Euzébio – Não. 

 

Gisélia -  Não. Ele admite que frequenta terreiro, que tem  um  terreiro. 

Euzébio – Ele tem um terreiro de Bumba, de Bumba Meu Boi. Mas ele tem suas... suas defesas como 

todo... todo... todo mundo tem. Ele tem, ele como sendo um cantador de Boi, a promessa de São João 

dele, o santo de devoção dele é São João. Mas ele tem sua... sua retaguarda, né, espiritual. Está vendo? 

Ele tem os seus... as suas defesas. Ele frenquenta os terreiros de Mina, do Maracanã e em outros 

lugares, está vendo? 

 

Gisélia – Mas aqui na Casa das Minas? 

Euzébio – Não. Ele veio esse ano, ele trouxe o Boi esse ano para a gente. 

 

Gisélia – Foi? Pela primeira vez?  
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Euzébio – Pela primeira vez. Ele trouxe o Boi, o Boi de Maracanã para brincar na porta da Casa das 

Minas. E trouxe uma obrigação do dia 28 para 29. 

 

Gisélia – Ah... 

Euzébio – Porque dia 28 e 29 nós temos uma obrigação de muito de tempo de São Pedro. Aí eu estou 

revitalizando, estou há quatro anos. Esse ano veio... vieram 15 brincadeiras de Bumba Meu Boi. Aí 

daqui eles vão para São Pedro, a gente dá comida, dá bebida, eles almoçam aqui, damos café. Aí 

chegam aqui meia-noite. O último pessoal a sair daqui é onze horas da manhã do dia 29. 

 

Gisélia – E começou quando? Em 2011 ou em 2012? 

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia -  Essa revitalização. 

Euzébio – Ah, desde 2011. 

 

Gisélia – 2011. Do dia 28 para 29. 

Euzébio – 29, porque já fazia... 

 

Gisélia – Na virada? 

Euzébio – É. Porque é a festa de Naé e nós temos que fazer. Porque antes a gente batia o tambor dia 

28, 29 e 30. Então, do dia 28 os Bois amanheciam aqui, porque o tambor encostava às seis horas da 

manhã. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Aí quando dava quatro horas da manhã, os Bois estavam aqui brincando, o Boi Madre de 

Deus, os Bois aqui. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Então, eles ficavam e as velhas ficavam olhando e brincando. Era aquela brincadeira. E no 

dia de São Pedro tinha a obrigação e tinha o toque. A ladainha e tinha o toque. Mas o Bois não vinham 

para cá.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Está vendo? E (35:34”) essa obrigação... essa obrigaçao do dia 28 para 29, nós estamos 

revitalizando. 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Trazendo os Bois, eu fui atrás dos meus conhecimentos, eu conheço muita gente de Boi na 

Ilha. Aí eu... foi ver a Casa. E pesa o nome Casa das Minas. Quem não quer vir na Casa das Minas? Aí 

vem brincam, vão para o São Pedro, tem aqui aquele... aquele almoço, fazer aqui um mesão para eles e 

pronto. 

 

Gisélia – A... a divindade é... que você falou? 

Euzébio – Naé. 

 

Gisélia – Naé. Que divindade é essa? 

Euzébio – Hein? 

 

Gisélia – De qual família? 

Euzébio – Naé é Davice. 

 

Gisélia – Davice. 

Euzébio – É mãe de Toy Doçu. 

 

Gisélia – Ela é protetora... dá para definir que tipo de proteção? 
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Euzébio – Porque Naé Sepazin ela que é a dona da festa do Divino Espírito Santo. Nesse dia... 

 

Gisélia – Ah...  

Euzébio – É que termina a festa, a Festa do Divino Espírito Santo. 

 

Gisélia – Ah, é? Na festa? Na... 

Euzébio – Na Festa de São Pedro. 

 

Gisélia – Na festa de São Pedro. 

Euzébio – É. A Festa do Divino Espírito Santo começa no... no domingo da Páscoa, né. Aí então, 

nesse dia em anos anteriores é que a gente abria a tribuna, né. A festa podia acontecer (36:54”), mas a 

tribuna é aberta... é aberta nesse domingo da Páscoa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Mas devido a certos acontecimentos a gente mudou. Passou a abrir a tribuna 15 dias antes 

da festa. Abre a tribuna e vai buscar o mastro, certo? Por que? Como era aberto anteriormente por um 

período muito longo, aconteceu de na semana da festa morrer um. E aí? O que fazer? Você não pode 

parar a sua festa, a tribuna está aberta. Aí tinha que fazer a festa. A tribuna está aberta, a festa tá 

pronta, tem que fazer. Doa a quem doer. E o que aconteceu uma vez? Morreu um filho da dona Maria, 

ele morreu na semana da festa. E morava aqui dentro. Aí o corpo foi para a casa do tio dele, está 

vendo? Mas a gente não pode parar a festa, porque ele morreu quarta-feira da festa, que é dia que está, 

né? A festa era domingo e ele morreu na quarta-feira. Aí não podia parar a festa, estava tudo comprado 

então, não podia parar. Então, a gente já evita. Evitou.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Então, 15 dias antes da festa, a gente começa abrir tribuna. Aí no domingo, na segunda-feira 

da festa, fecha-se a tribuna e entrega a posse para o próximo império. E isso, a situação externa, para o 

povo da rua. Para o povo interno da Casa, que são as entidades, ela vai terminar no dia 29, dia de São 

Pedro, que é a festa da dona da casa, de Naê Sepazin que é dona da casa para terminar a festa, aí que é 

para terminar a Festa do Divino, com a Festa de São Pedro. 

 

Gisélia – Então, a Festa do Divino é para ela? 

Euzébio – É, ela que é responsável pela festa. 

 

Gisélia – Ela é responsável. 

Euzébio – A entidade, ela é que determina e que faz acontecer, porque pertence ao lado Davice, que eu 

pertenço. 

 

Gisélia – E quem era a vodunsi aqui, a última que recebia ela? 

Euzébio – Ah, acho que era Maria Celestina, faz muito tempo. 

 

Gisélia – Ah... 

Euzébio – Esses aí, essas pessoas... esses voduns velho não vieram mais nenhum, porque não teve 

mais. 

 

Gisélia – Entendi. 

Euzébio -  Não tem. Porque é muito difícil, é muito complicado. Como ele fala lá, o Ferreti fala: a 

renovação da Casa das Minas é uma coisa muito difícil, porque a gente lá da Casa das Minas é muito 

seletiva. É muito seletiva. Porque, às vezes, a pessoa nasce aqui e morre na Casa das Minas, mas os 

voduns não... não recrutam eles, porque não têm capacidade. Então, para tu veres, nós somos muito 

seletivos. Porque quantas pessoas têm da casa de Deni? Bisneta, ela tem tataraneto, mas nenhuma pede 

para ela para dançar. A minha família é muito grande, só a minha família faz uma festa aqui. Tem... 

Minha avó tem neto, bisneto e tataraneto, mas até agora nem... não se manifestou em nem... em 

nenhuma delas. Por que? Não tiveram competência. Mas no dia que quiserem repovoar a casa deles, 

eles vão buscar gente de qualquer lugar.  Porque a Casa das Minas é um legado de gente. Uma Casa 
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que tinha 50 pessoas. 50 pessoas no dia da fundação, 50 pessoas. De 50 já... já multiplicou para 300. 

Porque tem Pai, Filho e Espírito Santo, não é como se diz na gíria?  

 

Gisélia – Humm, humm.   

Euzébio – Então, amanhã pode ter gente lá do Rio Grande do Sul. Chegar aqui com a entidade e cantar 

para mim. Lá do Rio Grande do Sul. Por que? Os passados. É gente que saiu daqui do Maranhão, que 

fundou a Casa, que teve filhos e aquilo outro, e foi embora para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, 

espalhado no Brasil todo. Porque você nasceu... nasceu aonde? No Maranhão. Você é do interior. 

 

Gisélia – Do interior. 

Euzébio – Você... 

 

Gisélia – Do interior de São João Batista.  

Euzébio – Então. 

 

Gisélia – De um lugar chamado Gameleira.  

Euzébio – É. E você não está hoje em Paris? 

[...] 

Gisélia -  Está, está em Gameleira. 

Euzébio – De São João Batista. 

 

Gisélia – Perto de uma gameleira, perto de um rio. (sorriso) 

Euzébio -  Já te digo, poxa... Aí amanhã, aquilo outro, a pessoa, o filho dele vem “Ah, minha mãe 

morava no Maranhão” ele vem bater aqui. E quando chega lá “Quem é a sua mãe”? “A minha mãe é 

Fulana de Tal”. Ah, essa aqui, vem aqui, é tua parente. E você mora onde? “Eu moro lá em Paris”. 

Está entendendo? Assim aconteceu, tem acontecido aqui na Casa das Minas.  

 

Gisélia – Tu sabes alguma coisa dessa árvore gameleira? Porque eu li que era uma árvore 

sagrada, uma árvore que não pode ser derrubada. É uma árvore  muito forte e muito grande 

então, a situação fica complicada lá no lugar. E eu li uma coisa que, em príncípio, a árvorte 

sagrada aqui seria a gameleira, mas por que...  

Euzébio – Não, aqui é cajazeira. 

 

Gisélia – Então e a gamaleira não daria certo o coisa assim? 

Euzébio – Não. A gameleira é uma árvore... Não sei se ela dá fruto, porque eu não conheço. E o 

cajazeiro aqui dá. No período de janeiro até março, até maio ele dá que faz lama aqui. 

 

Gisélia – Eu vi que agora está seco...  

Euzébio – É, porque não está chovendo. 

 

Gisélia -  Tá.  

Euzébio – Aí eu tenho que pegar a torneira, botar para ali para... para irrigar ele para... por causa do... 

por causa do verão, porque o sol está muito forte.  

 

Gisélia –  Vamos parar, né, porque eu acho que tu já deves estar cansado. (riso) 

Euzébio – Não. 

 

[...] 
 

Gisélia – Ah. Esses Bois mais tradicionais, eles têm alguma ligação com o terreiro? Quer dizer, 

hoje eu sei do Humberto, eu já conversei com ele. Mas eu não sei dos outros. 

Euzébio – É, todo mundo tem... tem sua defesa. Todos os Bois têm... têm sua defesa. 

 

Gisélia – A Casa das Minas não tem nenhum ritual que tenha o Boi de Encantado. 

Euzébio – Não, aqui não tem Boi de Encantado. 
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Gisélia – Ah, tá. A Casa de Nagô que tem, né? 

Euzébio – Tinha. 

 

Gisélia – Tinha. 

Euzébio – A Casa das Minas não tem. 

 

Gisélia – A Casa Fanti-Ashanti, o Pai Euclides faz? 

Euzébio – Tem, tem o Boi Corre-Beirada. Aqui era o Boi de Preto Velho na Casa Nagô. Na Casa de... 

de Iemanjá é o Boi de Seu Légua. Na casa.. na casa de  (52:38”)Liberdade, é o Boi de Joãozinho  e  

Légua. Na Casa de Wendel é o Boi de Birajara. Está vendo?  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – E aí as entidades (52:56”) 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Que a mata tem. 

 

Gisélia – Deixa eu te perguntar aqui com  relação à Casa das Minas, tem algum documento  

mais antigo que faça referência à fundação da Casa das Minas? 

Euzébio – Tem. Um que foi o último que eu encontrei, foi... é de 1814.  

 

Gisélia – 1814?  

Euzébio – É. 

 

Gisélia – Está onde esse documento? 

Euzébio – Está... está no museu... como é? Virtual da... da UFMA tem, Ferretti tem, esse... a Casa das 

Minas diz foi fundada em 1814. Mas eu acho que não. Porque assim “dizem”. 30 anos... 30 anos, não. 

São 34 anos antes da Lei Áurea. 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – Mas foi muito antes. Não tem uma data histórica legal da fundação da Casa das Minas. 

 

Gisélia – Humm, humm. É, nem poderia ter.  

Euzébio – Porque eles lá naquela época preto não podia... Era como cabeça de jabuti, você não pode 

botar a cabeça para fora que o  facão “pá!” 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – Está vendo? Não podia. Ainda mais o culto. 

 

Gisélia – É. 

Euzébio – E na época da ditadura, os terreiros eram perseguidos, mas não tem história nenhuma que a 

Casa das Minas foi perseguida pela ditadura. Eu acho que os terreiros, as histórias que falam aí, a 

única que não foi perseguida foi a Casa das Minas. Porque respeitavam. Eles tinham medo das velhas. 

Uns diziam que as velhas viravam bicho.  

 

Gisélia - (riso) 

Euzébio – Né? Então, tem aquela... como é? Aquela história... Então, os caboclos não vinham, né, as 

polícias não vinham. “Não, as velhas viram bicho aí para a gente”, então, não vinham na Casa das 

Minas. Porque a Casa das Minas sempre foi considerada e respeitada (54:46”) moral no Estado do 

Maranhão todo. A polícia nunca veio aqui na Casa das Minas. 

 

Gisélia – Teve algum maranhense desses que de alguma forma foram perseguidos pela ditadura 

militar e que teve alguma relação, veio aqui, tinha... 

Euzébio – Não. 
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Gisélia – Algum contato com a Casa das Minas? Neiva Moreira? Não. 

Euzébio – Porque é o que eu estou te dizendo, é uma coisa diferente. Só preto, não estudaram, está 

vendo? Hoje que você... O preto já tem um valorzinho, já tem faculdade, já estudou, já vem, abriu o 

campo para negro ser doutor. Mas naquela época não tinha, era só chibata. Quando o preto estudou um  

pouquinho, que tinha uma visão (55:37”) tirava aquela visão dele, não deixava ele se expandir, se 

falar, se pronunciar. Hoje (55:43”) Mas mesmo assim hoje ainda persiste a discriminação. Você não 

está vendo o Barbosa?  

 

Gisélia – Humm. Não, não estou acompanhando. 

Euzébio – O ministro da... do Supremo Tribunal de Justiça. 

 

Gisélia – Sim. O que tem agora. 

Euzébio – Ele pediu para sair. 

Gisélia – Ah, sim. Ele se aposentou, né. 

Euzébio – Mas por que? Será que ele estava com tendência a se aposentar? Interrogação. É um 

pretinho que sabe muito, mexeu com muita gente de dinheiro, de poder. Então, (56:16”) foi o único 

que teve coragem... 

 

Gisélia – Que foguetório. Ah, tudo é Roberto Costa fazendo essa festa? 

Euzébio – É. 

 

Gisélia - (riso) 

Euzébio – Aí quando teve poder de, né, de peitar quem tinha dinheiro, o político está na cadeia “Então, 

tira ele de lá (56:33”) vai incomodar”. Isso é a realidade, como sempre existiu e ainda existe até hoje a 

discriminação com a pessoa de cor parda, para não dizer negra, está vendo? Ah, hoje existe sim.   

 

Gisélia – É. 

Euzébio – Você está lá no... na Europa, mas se fosse de uma cor parda e tivesse se sobressaido lá, 

como é, na faculdade, nos seus trabalhos, você ia incomodar “Você, essa pretinha lá do Maranhão, lá 

do Brasil, está chegando aqui e está dando”... 

 

Gisélia – Mas lá a gente é mestiço. Mesmo branca, branca de cabelo loiro, eles sabem quando é 

brasileiro, porque é mestiço. 

Euzébio – É, pode (57:25”) europeu ainda tem, ainda tem a discriminação. 

 

(gravação interrompida e retomada em novo arquivo) 

 

                                - Arquivo EUZÉBIO 3 - 

 

Euzébio – Certo. A diferença da Bahia para o Maranhão. No sentido de que? Da organização e 

divulgação da religiosidade. Na Bahia a imprensa está dentro do terreiro de Mina, do culto. Então, 

todos eventos relacionados ao Candomblé naquele período, a rede de televisão mostra para o Brasil 

todo. É lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim, é Nossa Senhora dos Navegantes então, tudo ali 

está evocado no terreiro e a imprensa divulga. No terreiro da... da Bahia tem “n” artistas, 

compositores, tudo divulga a sua cultura para o Brasil todo. Já é diferente no Maranhão. No Maranhão 

ainda tem a discriminação. No Maranhão... no Maranhão tem uma diversidade cultural, mas o Brasil 

pouco  conhece a diversidade cultural. Por que? Falta divulgação.   

 

Gisélia – E organização? 

Euzébio - Justamente. 

 

Gisélia – Dos terreiros. 
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Euzébio – Justamente. Olha, na Bahia, você fazendo o seu trabalho, você já foi no Encontro Nacional 

dos Terreiros. Você viu “n” terreiros lá. E todo mundo lutando por... por uma finalidade só. Aqui no 

Maranhão é diferente. 

 

Gisélia – Por que? 

Euzébio – Porque o Maranhão não é organizado. Se você marca uma reunião... A Casa das Minas vai 

convocar os terreiros para fazer uma reunião sobre certo assunto, o Maranhão tem o que? Tem mais 

de... Vamos dizer, tem mil terreiros. Mas se vier cinquenta é muito. Porque o maranhense, ele não é 

organizado nesse aspecto. Ele não tem essa união de um terreiro se unir com outro. Ele... ele quer 

competição. Ele tem... ele quer a competi...  

 

Gisélia – Competitividade. 

Euzébio – A competitividade, justamente. Porque tem muito terreiro no Maranhão. Tem, demais. Se tu 

fazes uma festa aqui para uma... para uma entidade, amanhã o outro faz para aquela mesma entidade e 

ele quer fazer melhor do que a tua. Então, começa aquela disputa interna. Se você vai na Bahia e você 

está trabalhando você não vê... não vê assim “Ah, amanhã é uma inauguração do terreiro ali da Casa... 

do terreiro... do terreiro X”. Você não vê isso na Bahia. Porque para ti abrires uma terreiro na Bahia é 

complicado. Não é? Você está estudando lá e você vê. No Maranhão não. Você vai, passa 90 dias fora 

e você chega tem um terreiro novo no Maranhão. Já fizeram um terreiro novo. “Ah, Fulano dançava 

com o pai de santo X, largou, agora já fez o terreiro dele. Já fez uma casa para ele”. Então, como eu te 

falei, é um aumento desorganizado. Desorganizado. Porque o que a Mina requer, pede para você abrir 

um terreiro? Você tem que conhecer, o pai de santo tem que conhecer aquela... a religião dele, ele tem 

que ter as colunas, ele tem que ter uma guia, uma contraguia, um  batazeiro guia, um contraguia, uma 

ferreira da casa dele, ele tem que ter uma servente, o que no meu tempo era servente, hoje chama-se 

“ekede”. No Candomblé não tem ekede?  

 

Gisélia – Ekede. 

Euzébio – Do Candomblé, aí já foram trazendo para o Maranhão, para Mina “Fulano é ekede”. No 

meu tempo, antigo, é servente. É a pessoa que auxilia o vodum, o encantado, é o que dá uma toalha, é 

o que dá uma bebida, é o que dá isso e aquilo, é o que atende. Mas o Maranhão andou trazendo para... 

para Mina “ekede”, os ekedes. Você vai no terreiro, você vê quatro, cinco pessoas vestidas igualzinho 

a elas. Mas não dançam, é só para servir aquelas entidades. Hoje na Mina moderna. Na Mina antiga 

não tinha isso. A servente era com uma roupinha branca, um pano amarrado na cabeça. O encantado, a 

pessoa virava, ia lá, levantava dava a toalha para a entidade, servia e pronto. E voltava para o lugar 

dela. Se era para defumar, ela pegava o fogareiro e defumava o terreiro e pronto. E voltava para lá, 

coisa, lá de novo. Era uma pessoa discreta. Discreta. Tem a festa agora de Dom Rei de França na Casa 

Iemanjá, uma casa que tem 50, tem mais de 50 anos. Mas casa antiga do Maranhão. A Casa Fanti-

Ashanti fez 50 anos. Agora procura, você procura em um telejornal se algum jornal cobriu os 50 anos 

da Casa Fanti-Ashanti e os 50 anos da Casa... como é? De Iemanjá. É isso. Procura. Tem.... tem uma 

festa de fim de ano na praia... na Praia Olho D'água feito pela Federação de Umbanda do Maranhão, 

que só tem o nome de “federação de Umbanda” que não vejo fazer nada pelos grupos de Umbanda. Tu 

vês a televisão lá filmando o... filmando o... como se diz? Filmando o evento  como você vê na Bahia 

a festa de... da Lavagem do Bonfim para todo Brasil? Você vê ali em Copacabana, no Rio. Você vê no 

Maranhão? Você não vê. Porque falta interesse do governo de que a lei... de divulgar a nossa cultura. 

E fora os terreiros se organizarem.    

 

Gisélia – Você falou da “ekede”, que é um termo que eu ouvi lá no Candomblé. Esse termo 

também já está sendo usado aqui em alguns terreiros? 

Euzébio – Positivo. Já está, já tem, você já está vendo. 

 

Gisélia – Então, vamos dizer assim, o ritual, os fundamentos do Candomblé da Bahia estão cada 

vez mais nos terreiros do Maranhão? 

Euzébio – Não. No Maranhão não existia Candomblé. No Maranhão existia Mina. Mina, em geral. 

Vamos dizer, hoje tem terreiro de Candomblé no Maranhão, tem na Casa Fanti-Ashanti, tem um 

terreiro de Candomblé. O... Tem um rapaz no Parque Vitória que também toca Candomblé. Tem Nina 
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lá nos Palmares também, diz que toca Candomblé. Aí eu te digo, nós não temos corrente de 

Candomblé. Nós temos a corrente Nagô-Mina. O que está acontecendo? O meu pessoal aqui está 

dançando Mina e ele está dançando Candomblé. Porque Mina é Mina, no meu ponto de vista. Não 

estou condenando aqui ninguém. Mas depois... Se eu sou Mina, eu sou  Mina. Se eu sou Candomblé, 

eu sou Candomblé. São dois, dois fundamentos diferentes, altamente diferentes. Você vai voltar para a 

Bahia. E quando você voltar a São Luís então, você vai escrever para mim uma pergunta que eu vou 

fazer para você. Você vai perguntar... Você pode ir em qualquer terreiro de Candomblé da Bahia e 

perguntar “Eu quero abrir um terreiro de Mina na Bahia. É permitido”? Você pode ir na Casa Branca, 

em qualquer delas, pode ser a Casa Branca. “Eu sou do Maranhão, mas tem uma pessoa que quer vir 

para a Bahia abrir um terreiro aqui de Mina na Bahia” e você vai ver o que elas vão lhe dizer. Não vão 

aceitar. Porque ele não vai dar espaço para uma outra cultura de outro estado no lugar dele “Você pode 

vir aqui e abrir um terreiro de Candomblé, mas de Umbanda e de Mina, você não vai abrir”. Porque 

vai ter o que? A resistência dos terreiros antigos e da comunidade, do povo do lugar e das autoridades. 

Não vão consentir você abrir um terreiro de fora e que não seja de Candomblé na Bahia. Por que? Eles 

são unidos. Eles são organizados. E o Maranhão não é organizado. Porque se o Maranhão fosse 

organizado, caboclo não abria terreiro de Candomblé dentro do Maranhão. Primeiro, vai ser uma coisa 

nova na Bahia. Vai chamar atenção de muita gente. Não é uma coisa nova na Bahia um terreiro de 

Mina? O toque, as entidades, cântico e tudo. Vai ser uma coisa nova. Então, vai tirar o brilho da 

cultura local. Vai chamar atenção, porque aquilo é uma coisa nova, todo mundo vai querer ver a coisa 

nova. Aquela... aquela coisa nova vai ofuscar melhor. E o dia que tiver um  toque de Candomblé, um 

toque de Mina, o povo vai olhar o toque de Mina e o de Candomblé vai ficar vazio. Porque é 

novidade. Então, essa é uma das... por esse ponto de vista que eles não aceitam. Não aceitam. Mas 

pergunte. Aí você... aí você escreve para mim, dizendo “Euzébio, olha, não aceitam. Não querem nem 

saber”. Se eles não aceitam... Na Bahia só toca música dos compositores baianos, não toca de ninguém 

de fora. Porque eles dão valor, é a valorização da própria cultura. No Maranhão não. No Maranhão 

todo mundo vem e faz sucesso. 

 

Gisélia – Você falou da... dos 50 anos da Casa de Iemanjá. Foi quando? 

Euzébio – Não, já... já... acho que há uns três anos atrás. 

 

Gisélia – Ah. 

Euzébio – Parece que fizeram um projeto, mas ninguém... não foi divulgado. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Não teve aquele impacto de imprensa, de jornal reverenciando os 50 anos da Casa... como 

é? Da Casa de Iemanjá, dos 50 anos da Casa Fanti-Ashanti. Por que? Porque não tem interesse. 

 

Gisélia – Depois da Casa das Minas, aí tem Casa de Nagô, o que mais que tem? 

Euzébio – Casa de Nagô, olha, Casa das Minas e Casa de Nagô. Aí têm muitos terreiros antigos: 

Justino, Egito, Turquia, que são os terreiros antigos do  Maranhão. A Turquia é lá no Outeiro da Cruz. 

O Justino, no Anjo da Guarda, já até acabou. Teve muitos terreiros antigos que já se acabaram. 

Quando você for conversar com... com  o Euclides, ele vai te dizer muito, porque ele conhece muito. 

Muitos terreiros já foram embora, acabaram. Uma coisa que você não vê mais no Maranhão hoje 

chama-se “curador”. Sabe o que é “curador”?  

 

Gisélia – Na Baixada tinha muito, quer dizer, eu não sei se ainda. Eu cresci ouvindo essa 

palavra.   

Euzébio - “Curador”. Hoje em dia você não vê no Maranhão, “curador”. O “curador” é o que trabalha 

só com penacho e maracá. Ele não dança Mina. Chama-se pajelança. É o “curador”. Você não vê... 

você não vê isso mais em São Luís. Aquele próprio, aquele que é só o curador, ele não dança Mina. 

Ele trabalha com maracá e penacho e tudo, faz a cura dele, faz a pajelança, tu não vê mais isso, não. 

Você vê hoje misto. O pai de santo com uma... com uma corrente de Mina, ele vai fazer a cura tal dia. 

Aí você vai lá. Mas aquele, né, aquele diretamente, especialmente, especialmente, sendo curador, você 

não encontra no Maranhão. Você não encontra. Eu não conheço mais ninguém ”Ele só trabalha, 

Fulano só trabalha com maracá, ele  é o curador”. Eu não vejo não. 
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Gisélia – Nem  na Baixada não tem mais? 

Euzébio – Na Baixada... na Baixada eu não conheço. Mas aqui  em São Luis um curador, uma pessoa 

que é só para trabalhar com penacho, não. Não conheço. Tinha muito. Tinha Zé das Neves, tinha Zé 

(14:56”), está vendo? Tinha muitas pessoas que era só curadores, só trabalhavam com... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Mas morreram e pronto. Hoje você tem um misto. Fulano é um pai no terreiro, um  pai de 

santo, ele tem a corrente de... né, de cura, e ele vai fazer uma cura tal dia. 

 

Gisélia – Cura tem a ver com...  

Euzébio – É pajelança. 

 

Gisélia – Um trabalho com  ervas para curar doenças? Não? 

Euzébio -  É uma pajelança. A cura é uma pajelança. E ele vai, tira o espírito, isso aquilo e aquilo 

outro... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Chama-se (15:30”) que no interior uns chamam de “cura” e outros chamam de “pajelança”. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Euzébio – Ele só trabalha com maracá e penacho. Você não vê mais isso, não. Não vê não. Isso aí 

você não encontra. Você pode ir no interior e você não vê. Não vê, não. Caiu. Aí então, aí com a  Mina 

moderna, agrupou-se.  

 

Gisélia – O que é a “Mina moderna”? Que você chama. 

Euzébio – A Mina moderna é que a dança o homem. 

 

Gisélia – Ah... 

Euzébio – Na Mina moderna dança o homem e tem o tambor de força. 

 

Gisélia – O que é o tambor de força? 

Euzébio – É o tambor da Mata. Porque na Mina antiga homem não dança. Não dançava. Na Mina 

moderna já dança. Dança, tem  o tambor de força, tem o tambor da Mata, está vendo?  

 

Gisélia – Humm, humm.   

Euzébio – É isso. Mas nas Casas antigas, Margarida Mota, Turquia, Egito, Justino homem não 

dançava. Mesmo, tem muitos que são filhos de Turquia (16:46”) eles incorporavam, mas sentava no 

banco e cantava. Mas ele não dançava. Está entendendo? 

 

Gisélia – Sim. 

Euzébio – Ele não dançava. Ele sentava no banquinho com a sua entidade, cantava, tocava uma 

cabacinha, mas ele não dançava. Depois não, depois com a Mina moderna, os homens passaram a 

dançar. 

 

Gisélia – E por que as mulheres é que dançavam? 

Euzébio – Humm? 

 

Gisélia – Por que as mulheres é que só dançavam? 

Euzébio – Porque as autoridades eram resistentes, não aceitavam homem dançar. Homem ficou para 

bater tambor, para... para tocar uma cabaça, mesmo ele tendo quem ia tocar o tambor, ele ia, né, tocar 

uma cabaça. 

 

Gisélia – Humm, humm.  
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Euzébio – Está entendendo? Eu conheci muito terreiro assim, em que o homem, o que estava 

incorporado, ele sentava, cantava, mas não dançava. Era só mulher que dançava. Por exemplo,  na 

Casa de Barata aqui na Madre de Deus só dançava homem, mulher. O homem que... que é dono da 

casa tinha, mas ele abria o  tambor sentadinho no banco. E a mulher que dançava tudo. 

 

Gisélia – Daí o Tambor de Mina também... 

Euzébio – Aí depois... 

 

Gisélia – De Mina... Crioula, desculpe. O Tambor de Crioula que também só as mulheres 

dançam. Porque o  Tambor de Crioula também de alguma forma tem uma relação com... 

Euzébio – É, mas o tambor... Esse é outro aspecto, o Tambor de Crioula teve uma mudança. 

 

Gisélia – Mas mesmo antigamente? 

Euzébio – É, naquela tua Baixada ali? 

 

Gisélia – Sei. 

Euzébio – Tem interior que homem dança. Tem interior que homem toca caixa. 

 

Gisélia – Sim. E aqui como James.  

Euzébio – É. Mas tu tem interior que tem baião de caixa que toca é homem, mulher que dança. Isso se 

vê muito, interior. Mas na Mina, estou falando da Mina. 

 

Gisélia – Da Mina. 

Euzébio -  Na Mina antiga homem não dançava. Na Mina moderna homem já dança. Porque elas eram 

conservadoras, não aceitavam homem dançar. Tinha uma autoridade “Você vai tocar o tambor, sente, 

se prepare, toque o seu tambor, toque a sua cabaça, cante, mas você não dança. Fica sentadinho aí”. E 

respeitavam. Mas depois não. Depois mudou a instituição, criou outros pensamentos, está vendo? Aí o 

homem passou a dançar. Você vê, você tem terreiro aí que você vai, tem cinco homens dançando. E 

têm três mulheres ou quatro, a  maioria são homens dançando. Quando você voltar...  

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Quando você voltar à sua terra natal, São Luis, para você começar a andar, olhar os terreiros 

de Mina, você vai ver. Tem Casa que tem muito homem. Olha, porque você vai embora. A Casa de 

Iemanjá, como tem festa agora, que vai ter festa sábado... 

 

Gisélia – Humm. 

Euzébio – Que tem o toque, no dia da festa de lá você vê, você confere, às vezes, seis ou oito homens 

dançando. Eles são filhos de santo de Jorge, que ele trouxe de fora para dançar (20:38”) 

 

Gisélia – Eu sei. 

Euzébio – Aí eu te digo que na Mina.. na Mina antiga eles iam ficar tudo incorporado, mas no banco, 

cantando no banco. Mas não dançando. Quem dançava eram as mulheres. 

 

Gisélia – E a entidade aceitava? 

Euzébio – Tinha comando. 

 

Gisélia – Que interessante. 

Euzébio – Justamente, era norma da Casa. Tinha... tinha que ser. Mas depois... Mas depois mudou, 

outros pensamentos, modernidade, aí homem começou a dançar. 

 

[...] 
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APÊNDICE G 

 Entrevista com Dona Jacy, Caixeira-Régia da Festa do Divino Espírito Santo da Casa das 

Minas 

São Luís, 20 de agosto de 2014  

                                       

                                                      

 

Gisélia – Está certo. Então, vamos começar. Agora eu queria que a gente começasse. 

Caixeira–régia –  Certo. Mas a senhora tem que fazer as perguntas para mim. 

 

Gisélia – É, exato. Então, eu queria começar, a senhora está me dizendo... Eu quero saber qual é 

a sua relação com o tambor de mina. 

Caixeira–régia – Nenhuma. Eu não danço mina, não sou curandeira, espírita, essas coisas eu não faço 

parte de mina, nem do candomblé, não. Eu gosto mais, eu sou só frequento a Festa do Espírito Santo, 

só.  

 

Gisélia – E como é que a senhora começou a... a... 

Caixeira–régia - Porque... 

 

Gisélia – Como é que a senhora se tornou caixeira? 

Caixeira–régia – Caixeira. 

 

Gisélia – Como é que entra na sua vida a Festa do Divino? 

Caixeira–régia – Espera aí, uma coisa de cada vez. 

 

Gisélia –  (riso) 

Caixeira–régia – Porque senão a gente se atrapalha. 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia – Eu me tornei... Eu nem gostava da Festa do Espírito Santo. Lá em casa tinha festa. 

Era um mês, por conta de que as coisas eram mais fáceis então, a gente podia fazer um mesmo de 

festa. Todo mundo  trabalhava, mas todo arranjava um tempo para se divertir das coisas que gosta. E 

era o que acontecia na minha casa. Mas quando foi assim de uns dez anos, aí com outras meninadas, aí 

a gente começou a fazer barulho com  as caixas, tudinho, e aí fui entrando para ver de fazer as coisas. 

Aí tocava as caixas, tudinho. Antigamente na Festa do Espírito Santo, a gente tirava esmola. Dia de 

domingo a gente saia nas casas a pedir esmola e as meninadas também iam e as senhoras. Aí a gente 

aprendendo com elas, né. Já quando me casei, eu dei um tempo. 

 

Gisélia – A senhora aprendeu com quem? 

Caixeira–régia – Com  minha avó. 

 

Gisélia – Como ela se chamava? 

Caixeira–régia – Maria Santos. Eu aprendi com Maria Santos, aprendi com Maria Celeste, isso tudo 

são eram caixeiras importantes. Aí eu, no meio delas, me tornei também caixeira.  A minha mãe! Aí eu 

me tornei caixeira. 

 

Gisélia – Bom dia. 

Caixeira–régia – É minha mãe. 

 

Gisélia – Tudo bem? 

Caixeira–régia – Me tornei caixeira, viu. Aí com uns 30 anos, aí me deram esse apelido de “Caixeira 

Régia”, porque eu sempre gostei de... de falar e... e tudo. Porque a minha mãe e a minha avó davam 

muitas entrevistas para esse pessoal que vinha, Mário Flecha, (02:27”) e eu ia olhando essas coisas e 
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fui me entusiasmando. E quando era... Numa faixa de uns 30 anos, eu já era Caixeira Régia de 

qualquer lugar e aí... 

 

Gisélia – A senhora tinha que idade quando a senhora se tornou Caixeira Régia? 

Caixeira–régia – Uns 30 anos. 

 

Gisélia – 30 anos. 

Caixeira–régia – Olha, a idade eu não sei lhe dizer. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Mas que eu já estou nessa função... 

 

Gisélia – E como é que assumiu, digamos assim, recebeu esse título? 

Caixeira–régia – Foi... 

 

Gisélia – Quem disse que a senhora era “Caixeira Régia”? 

Caixeira–régia – Tem que ter conhecimento, sabedoria e inteligência, porque o que eu vou falar não 

importa, é o que você me pergunta e eu saber responder, viu. É isso aí. E ter conhecimento das coisas, 

porque nós sabemos, e a senhora sabe que eu... que eu sei [...] a Festa do... do Espírito Santo nasceu 

em Portugal, né, pelos açorianos e se estendeu aqui em Alcântara. E de Alcântara aí tomou o espaço 

em São Luís, porque todo canto tem uma Festa do Espírito Santo. Cada qual, cada um festeiro faz a 

festa de um jeito como manda o seu coração. Não são as caixeiras que mandam, é a fé, é como a 

senhora pensou, é  como o seu coração idealizou, a sua cabeça idealizou aquilo, aí você faz a Festa do 

Espírito Santo. Tem a  Festa do Espírito Santo com rei e rainha, eles fazem, e tem a  Festa do Espírito 

Santo com imperador e imperatriz. O certo a gente não sabe, né, porque... Se bem que pelo lugar onde 

ela nasceu, em Portugal, lá eram “reis e rainha” então, eu acho que ela tinha que continuar “reis e 

rainha”. Já esse negócio de... Não, imperador e imperatriz. Já esse negócio de rei e rainha, aí já faz 

parte de, da cura, da mina, porque aí eles vão servir o senhores deles, o meu senhor, eu tenho 

encantado que é rei, aí eu também vou fazer um imperador, eu tenho devoção como santo, pelo menos. 

São Sebastião, São Benedito, Nossa Senhora... 

 

Gisélia – Conceição? 

Caixeira–régia – É, Conceição. Aí cada qual faz a sua, com a sua preferência, né. Mas o certo mesmo, 

porque a Festa do Espírito Santo tem imperador, imperatriz, mordomo-régio, mordoma-régia, 

mordoma-mor e mordomo-mor, são as figuras. 

 

Gisélia – Seis. 

Caixeira–régia – Tem bandeleiro... tem bandeleiro e o mestre sala, porque você sabe que todo rei tem 

o seu conselheiro, né. Ele queria fazer... ele planejava, mas ele tinha que ter... que confidenciar com o 

conselheiro dele, porque duas cabeças pensam muito mais, então é o que se refere. E aí fazemos a 

Festa do Espírito Santo.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Têm essas reuniões em que a gente planeja como querem fazer, aí se torna como 

essas figuras que eu estou lhe dizendo. 

 

Gisélia – Essa composição tem em todas as festas? 

Caixeira–régia – Em todas as festas, em todas as festas. 

 

Gisélia – Com todos esses personagens. 

Caixeira–régia – Exatamente. Por isso que eu queria que a senhora tivesse tido um tempo de ir, porque 

acredito que a senhora não tem conhecimento, para poder ver. Mas eu agora só vou abrir uma tribuna 

dia 31 e a senhora já viajou. 

 

Gisélia – Mas eu volto aqui, eu volto... Em dezembro estou aqui já. 
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Caixeira–régia – Volta? 

 

Gisélia – É. Mas se bem que em dezembro já quase não tem, né? 

Caixeira–régia – É, quase não tem... 

 

Gisélia – É, é. Mas eu conheço algum... alguns rituais. 

Caixeira–régia – Ah,  já conhece, né. 

 

Gisélia – Já, já conheço. É que eu também sou da Baixada maranhense. 

Caixeira–régia – Maranhense, certo. 

 

Gisélia – Eu lá do interior de São João Batista. 

Caixeira–régia – Tem, só que não é o mesmo aqui. 

 

Gisélia – É diferente. 

Caixeira–régia –  É diferente. 

 

Gisélia – É verdade, não tem essa... Eu lembro muito bem das caixeiras. 

Caixeira–régia – Das caixeiras (07:03”) 

 

Gisélia – (07:03”) tirando joia. 

Caixeira–régia – Joia. Não tem essa trupe. 

 

Gisélia – A festa não tem essa Corte que tem aqui. 

Caixeira–régia – Não. Eu sei que não tem, eu também viajo para lá, eles me chamam. Lá é diferente 

daqui. 

 

Gisélia – É. 

Caixeira–régia – Porque... Até porque no dia do abrimento da tribuna representa a chegada do Espírito 

Santo àquela casa. O abrimento da tribuna representa a chegada do Espírito Santo, então, vamos abrir 

a tribuna de... de (07:45”) porque, é como eu lhe falei, hoje as coisas são mais difíceis. Antigamente,  

quando eu fui começando um sábado a gente abria a tribuna, no outro sábado era o mastro e no outro 

era a festa. Hoje não. Hoje a gente faz tudo no abrimento da tribuna. Abre a tribuna, vai buscar o 

mastro, enterra, por causa da despesa, é muita despesa. Já no outro domingo, oito dias, dez dias já é a 

festa, entendeu? Aí ficou diferente, né? Como eu lhe falei, hoje é o abrimento da tribuna então, é a 

chegada do Espírito Santo, nós todos estamos preparados para a chegada do Espírito Santo. Depois 

que nós abrimos a tribuna, terminou tudo, levantar o mastro, tem a ladainha, se serve bolo, chocolate, 

o que tiver na casa, todo mundo é bem-vindo e também tem direito a tudo que tem na casa. No que 

terminou, aí vamos esperar o domingo. Tem as visitas em meados da semana, o império tem a visita, 

os mordomos vão visitar o imperador com a imperatriz, aí é outra festinha, né. Aí terminou. 

 

Gisélia – As caixeiras estão presentes? 

Caixeira–régia – Estão, sem as caixeiras nada feito. Quando é na...no domingo da festa, nós todos 

vamos para a igreja. 

 

Gisélia – Domingo de Pentecostes. 

Caixeira–régia – Domingo de Pentecostes nós vamos para a igreja. E na igreja tem missa, tem casas 

que têm coroação na igreja, mas tem casa  que é só mesmo a missa, a gente canta para receber o santo, 

botar na mão deles tudinho e... Existe uma diferença, uma pequena diferença. Aí nós viemos embora 

em cortejo novamente pelas ruas cantando e tudo. Aí nós já vamos para a Corte, não mais à tribuna, é 

à Corte. Aí nós chegamos, entramos lá ao redor do mastro e aí viramos para cá, para a Corte, sentamos 

e de lá cantamos, dançamos, fazemos lá as nossas ordenanças. Aí traz para a mesa de novo, para servir 

alguma coisa para ele. Torna a levar, um trabalhinho, torna levar pra lá, aí a gente canta até na hora do 

almoço e tudo. Na hora do almoço traz eles de novo. Eles só vão descansar e a gente depois que eles 

almoçarem, a gente almoça depois, aí eles vão descansar um pouco, porque são crianças, aí vão 
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descansar um pouco,  quando for três horas começa tudo novamente, né. Aí já teve tribuna e a Corte. E 

quando é segunda-feira a gente vem aqui, canta, canta e depois vem para cá no lugar onde o mastro é 

enterrado. E lá derruba o mastro, vem de novo para a Corte, aí é passamento de posse.  

 

Gisélia – O que é passamento de posse? 

Caixeira–régia -  Porque hoje ele é imperador... 

 

Gisélia – Ah, tá. 

Caixeira–régia – Já sabe o que é,  né?  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Hoje ele é imperador, aí quando é segunda-feira ele tem que entregar tudo para o 

mordomo que vai ser imperador no próximo ano. 

 

Gisélia – E aí termina? 

Caixeira–régia – Aí termina. Aí vem o carimbó. 

 

Gisélia – Como é que chama aquele ritual antes de terminar? Que coloca as caixas próximas do 

altar assim, como é que chama? Toca, toca, toca e... Arriamento das caixas? 

Caixeira–régia – Não, porque quando a gente arria as caixas... 

 

Gisélia – Aí já terminou tudo. 

Caixeira–régia -  Já, porque ou a gente vai descansar ou fechou a tribuna, aí arriou. 

 

Gisélia – Ah, o fechamento de tribuna. 

Caixeira–régia – Fechamento de tribuna. 

 

Gisélia – Humm, humm. Todo... todo ritual tem abertura e fechamento de tribuna? Ou o 

fechamento de tribuna é só o encerramento da festa? 

Caixeira–régia – Só, no encerramento só no último dia da festa e acabou. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Como eu fiz antes de ontem, acabou.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Agora só para o ano. 

 

Gisélia – Certo. Agora eu queria que a senhora se lembrasse, vamos voltar um pouquinho, 

porque o material que eu tenho é de 2011. A  gente... Deixa-me dar uma pausa aqui e mostrar 

para a senhora a matéria. (gravação interrompida e retomada em novo arquivo) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARQUIVO  CAIXEIRA- RÉGIA _CASA DAS MINAS_ Parte 2 

 

Caixeira–régia – (00:00”)  o mastro e doze horas salva o Espírito Santo.  

 

Gisélia – É uma alvorada de salva do Espírito Santo? 

Caixeira–régia – Exato, para salvar o Espírito Santo. E nós já fizemos a primeira, que foi cinco horas 

da manhã. 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia – Essa se refere ao mastro. E a segunda é ao Divino Espírito Santo, seis horas é o 

mastro novamente. 
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Gisélia – Aí tem outra? 

Caixeira–régia – São três. 

 

Gisélia – Três alvoradas. 

Caixeira–régia – Três alvoradas aí que a gente toca. 

 

Gisélia – Às seis horas tem outra alvorada? 

Caixeira -régia – Tem, a do mastro.  

 

Gisélia – Do mastro. Ah, entendi, 18 horas. O ritual é o mesmo? Eu digo assim... 

Caixeira–régia – O ritual é o mesmo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Aí quando termina a alvorada, a gente entra para servir o jantar. Sempre dia de 

domingo... 

 

Gisélia – Como  é uma alvorada? Ah, desculpa, pode continuar. 

Caixeira–régia – E no domingo... 

 

Gisélia – Humm... 

Caixeira–régia – Ela servia coquetel, né, para os impérios. Ela gostava de modificar as coisas. 

 

Gisélia – Ela quem? 

Caixeira–régia – Maria Celeste. 

 

Gisélia – Ah, sim. 

Caixeira–régia – Minha madrinha, minha tia. 

 

Gisélia – Ah! Dona Celeste era sua madrinha? 

Caixeira–régia – Minha tia, irmã da minha mãe. 

 

Gisélia – Humm. Ela é o que? 

Caixeira–régia – Irmã da minha mãe. 

 

Gisélia – Ah, irmã... Ah, era irmã da sua mãe? 

Caixeira–régia – É, mas já morreu. 

 

Gisélia – Ah, sim, entendi. 

Caixeira–régia – Era só uma casa, como eu lhe falei, na... na Macaúba... 

 

Gisélia – Humm. 

Caixeira–régia -  E elas foram se levantando nesse movimento com  a minha avó. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Aí eu cheguei já... 

 

Gisélia – Como era o nome da sua avó? 

Caixeira–régia – Maria Santos. 

 

Gisélia – Maria Santos. 

Caixeira–régia -  Fez 56 festas. 

 

Gisélia – 56 Festas do Divino. 

Caixeira–régia – Do Divino Espírito Santo. 
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Gisélia – Ah, que passou para sua mãe. 

Caixeira–régia – Não. Quando ela adoeceu, ela teve trombose, aí Maria Celeste procurou terminar... 

Ela terminou em julho e morreu em novembro do mesmo ano.  E não falava mais.  

 

Gisélia – A sua avó? 

Caixeira–régia – É, a minha avó. Era muito querida também e era muito animada. 

 

Gisélia – Humm, humm. E a sua mãe e a Dona... 

Caixeira–régia – Morreu no Rio. Minha mãe morava no Rio. 

 

Gisélia – Como é que a sua mãe começa a... a também ser? 

Caixeira–régia – É começou junto com Maria Celeste. 

 

Gisélia – As duas juntas. 

Caixeira–régia – Juntas, pois é. 

 

Gisélia – Na Macaúba também. 

Caixeira–régia – Na Macaúba. Aí vai crescendo, né, vai... a gente vai se distanciando, né, cada um 

procurando a sua vida. 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia -  Pronto, ela só vinha pelas festas. Aí ela... 

 

Gisélia – Ela morou no... no Rio. 

Caixeira–régia – No Rio, 32 anos. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia -  Aí a Maria Celeste ficou na Casa das Minas, fez 42 festas na Casa das Minas, a 

Maria Celeste. E ela quando podia vinha ajudar aqui, dar uma força aqui para a minha avó e a minha 

mãe.  

 

Gisélia – E a sua mãe também fazia festa na Casa das Minas? 

Caixeira–régia – Não. 

 

Gisélia – Não. 

Caixeira–régia -  Ia dar uma força para Celeste, quando estava aqui. 

 

Gisélia – E na Casa das Minas era Dona Celeste que fazia as festas. 

Caixeira–régia – É, era Dona Celeste. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Aí pronto. Já com a minha madrinha fiquei eu, quando eu passei a... quando eu passei 

a ter conhecimento de negócio de caixeira-régia, essas coisas, passamento de posse, quando eu aprendi 

- que a gente tem que aprender - aí eu fui acompanhar ela. 

 

Gisélia – Dona Celeste tem parentesco com a sua mãe ou não? 

Caixeira–régia – Tem.  

 

Gisélia – Tem? 

Caixeira–régia – Tem.  

 

Gisélia – Qual é o parentesco? 

Caixeira–régia – Elas são primas legítimas. E foram criadas juntas por Dona Maria Santos. 

 

Gisélia – A sua avó. 
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Caixeira–régia – A minha avó. Morava tudo num casarão. 

 

Gisélia – Mas só Dona Celeste que fazia parte da Casa das Minas, a sua mãe não. 

Caixeira–régia – Não, minha mãe já fazia parte de outra entidade. 

 

Gisélia – Ah, é? 

Caixeira–régia – Na Turquia.  

 

Gisélia – Ah, na Turquia! Entendi. E por que ela na Turquia e Dona Celeste na Casa das Minas? 

Caixeira–régia – Porque foi aonde o... o santo agarrou elas, o Averequete agarrou Celeste na Casa das 

Minas. E a cabocla Mariana já agarrou minha mãe na Casa... na Turquia. Aí existe aquela diferença. 

 

Gisélia – Cabocla Mariana era a entidade da sua mãe. 

Caixeira–régia – Da minha mãe. 

 

Gisélia – E da Dona... 

Caixeira–régia – Era Averequete. 

 

Gisélia – E Dona Celeste é Averequete. 

Caixeira–régia – É. 

 

Gisélia – Sim. E a festa foi agora, né? 

Caixeira–régia – Foi agora.  

 

Gisélia –  Este mês. 

Caixeira–régia – Ela fez 42 festas. Morreu também, deu AVC e foi embora. 

 

Gisélia – Ah... entendi. E tá, aí a senhora disse que aí é a entidade que escolhe a pessoa. 

Caixeira–régia – Exatamente. E pelo menos a entidade da Dona Celeste não tinha nada com o Espírito 

Santo...  

 

Gisélia – Humm. 

Caixeira–régia – Já era São Benedito, nesse domingo passado, que a gente fazia aqui ela... ela ia para a 

procissão e quando vinha fazia uma grande ladainha em casa, oferecia o que tinha, aí é o tambor dele. 

Fazia um tambor para ele. 

 

Gisélia – Ah, Averequete no Catolicismo... 

Caixeira–régia – Averequete. 

 

Gisélia – Averequete no Catolicismo é São Benedito? 

Caixeira–régia – São Benedito. É São Benedito. E já minha mãe era São Expedito. 

 

Gisélia – São Expedito, que é cabocla... 

Caixeira–régia – Mariana. 

 

Gisélia – Mariana. 

Caixeira–régia -  Exato. É como eu lhe falei naquela hora. Aí quem carrega uma entidade que é rei, 

rainha aí já escolhe o santo e... e veste uma criança assim pra equiparar, aí é Fulano de Tal, é São 

Sebastião, é isso... 

 

Gisélia – E a sua avó tinha alguma relação com o tambor de mina? 

Caixeira–régia – Não. 

 

Gisélia – Nenhuma? 

Caixeira–régia – Nenhuma e nem eu. 
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Gisélia – Ela era só católica? 

Caixeira–régia – Só católica. Mas ela era parteira, ela era remendeira, viu. 

 

Gisélia – Benzedeira. 

Caixeira–régia – Benzedeira, todas essas coisas ela fazia. Só não era curandeira. 

 

Gisélia – E o... a entidade... A senhora disse que a entidade escolheu Dona Celeste onde? Na 

Casa das  Minas? 

Caixeira–régia – Na Casa das Minas. 

 

Gisélia – Porque ela passou a frequentar lá jovem? 

Caixeira–régia – Eu acho que ela foi num tambor, eu não sei muito bem essa parte... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – E... Porque a gente podia olhar em qualquer lugar um tambor. 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia -  E lá o santo se agrada, agarra a pessoa e aí ela vai fazer parte... 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia -  Daquela festa, daquela seita, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Aí tá. 

 

Gisélia – E com a sua mãe foi a mesma coisa na Turquia. 

Caixeira–régia – A mesma coisa. 

 

Gisélia – Ela estava lá olhando... 

Caixeira–régia – Todo mundo que dança é assim. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Estava lá olhando. A minha já foi diferente. Já foi aqui na Quinta. Ela foi aqui na 

Quinta, teve um baile aqui na Quinta...  

 

Gisélia – Quinta? 

Caixeira–régia – Era até uma rádio Ribamar, faz muitos anos. Virgem Maria, nem eu... 

 

Gisélia – Bairro de Fátima por ali assim? 

Caixeira–régia – Não, aqui. Aqui não tem a Rua do Passeio? 

  

Gisélia – Rua do Passeio. 

Caixeira–régia – Por ali assim, ainda não era bem estruturada como é hoje, viu, e ali tinha uns bailes 

que faziam antigamente. E ela agarrou a minha mãe foi lá, aí daí levou para a Turquia. 

 

Gisélia – Que tipo de baile? 

Caixeira–régia – Dançante. 

 

Gisélia – É? 

Caixeira–régia – Humm, humm.   

 

Gisélia – Se chamava Quinta lá? 

Caixeira–régia – Quinta, lá se chamava Quinta. 
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Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Tão diferente de hoje, né? 

 

Gisélia – E Turquia era mesmo onde, o terreiro? 

Caixeira–régia – Turquia era para cá para o Filipinho, Sacavém, por aí assim, onde passa, a gente não 

passa não tem uma cruz? Aí desce assim. Em vez de seguir, desce assim, tem uma igreja e ali era a 

Turquia. 

 

Gisélia – E na época da sua mãe, quem era que... 

Caixeira–régia – Anastácia Santos. 

 

Gisélia – Anástácia Santos, entendi. E na época de Dona Celeste na Casa das Minas? 

Caixeira–régia – Mãe Andresa.  

 

Gisélia – Ah, Mãe Andreza... Nossa, são dois nomes muito fortes! 

Caixeira–régia – Forte, é. Mãe Andresa. 

 

Gisélia – É. A senhora chegou a conhecer a Mãe Andresa? 

Caixeira–régia – A Mãe Andresa, Mãe Anésia, Mãe Manoca. 

 

Gisélia – É? O que a senhora lembra dessas mulheres assim? 

Caixeira–régia – Não, pouca coisa, até porque a gente só ia num dia que tinha uma ladainha, ia lá e ia 

embora então, pouca coisa. Só tenho a lembrança delas.     

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – E Mina...é uma Casa muito sigilosa. E a gente mesmo que saiba não pode falar e o 

que vê, banca o cego, mudo e surdo. Cego, mudo e surdo. Cego, mudo e surdo. 

 

Gisélia – Por que Dona Jacy? 

Caixeira–régia – Porque é muito sigilosa, basta o nome “Casa das Mina”. 

 

Gisélia – “Mina” no singular? 

Caixeira–régia -  Humm, humm. 

 

Gisélia – Significa o que para a senhora “Casa das Mina”? 

Caixeira–régia – Para mim ela não significa nada, porque eu faço parte dela. Mas muita gente acha 

que ela é uma das... ela a matriarca daqui do Maranhão. Depois dela a Turquia. Agora hoje a Turquia 

quem tomar conta é Euclides. 

 

Gisélia – Ah... 

Caixeira–régia – O Euclides lá, sabe onde é, né?  

 

Gisélia – Humm, humm, sei. 

Caixeira–régia – Cruzeiro do Anil. A gente não pode falar muito dessa Casa... Até porque não tem 

como falar da dona Deni, tá do jeitinho que tá, e a minha madrinha, eram as únicas que podiam dizer 

alguma coisa. Eu não me atrevo. 

 

Gisélia – Vamos voltar então, para a programação. Então, tá. Eu acrescentei no dia 12, no 

domingo essa... duas alvoradas. 

Caixeira–régia – Certo.  

 

Gisélia – Uma meio dia e outra às 18 horas. 

Caixeira–régia – Isso.  

 

Gisélia – Como é uma alvorada? 
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Caixeira–régia – É saudando o santo. 

 

Gisélia – Saudando de que forma? 

Caixeira–régia – Salvando ele, é o... é o ritual da festa. Porque de manhã tem uma alvorada do 

domingo, aí nós vamos para a missa. Quando chega doze horas tem  outra, levamos para a mesa. E 

quando der quatro ou cinco horas a gente vai para debaixo do mastro e toca outra alvorada. 

 

Gisélia – Cada alvorada dessa tem uma reza diferente? 

Caixeira–régia – Não. 

 

Gisélia – Um canto diferente? 

Caixeira–régia – Todos são iguais. 

 

Gisélia – É o mesmo canto. 

Caixeira–régia – É o mesmo cântico. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – O mesmo toque, são iguais. 

 

Gisélia – E esses... e esses cânticos são sigilosos? Só... como é que eles são... 

Caixeira–régia – Esses cânticos a gene só pode tocar no horário da alvorada, está vendo? Alvorada... 

Alvorada e Santana.  

 

Gisélia – A senhora pode recitar alguma coisa para  mim? 

Caixeira–régia – Posso.  (canta) “Lá está”... Mas não é legal assim, porque não tem o instrumento, né? 

 

Gisélia – O instrumento, claro. 

Caixeira–régia – (canta) “Vamos cantar a alvorada. É o meu dever cantar. [aí o coro responde, aí eu 

volto] (canta) Pra salvar Esprito Santo, nas alturas onde Ele está. [Ela é um pouco dobrada aí a outra já 

está perto, canta] “Vamos cante, minha amiga foliôa [Quando é seis horas da tarde]/ Me diga que 

horas são/ Se já deu a Ave Maria/ eu quero tomar benção”, [mas eu... como lhe falei, é legal com os 

instrumentos, está vendo? Esse é o primeiro cântico. Aí tem, quando termina essa cantiga, aí a gente 

canta “Eu vou cantar a alvorada/ não sei qual alvorada eu canto/2Vou cantar  Alvoradinha do Divino 

Esprito Santo/ Alvorada nova, novas alvoradas/ de manhã bem cedo sobre a madrugada/ alecrim 

cheiroso, angeca dobrada (13:07”) no pé de oliveira [essa é a resposta] uma vela se acendeu/ minha 

amiga, foliôa Ave Maria já deu/ alvorada nova” [aí a gente repete e aí tem a outra] “Senhora Santana, 

mãe de Deus amada/ Senhora Santana Mãe de Deus amada/ Vós teis uma filha, Maria chamada”. [Aí 

elas repetem, aí eu canto] “Maria só foi aquela que estava em oração/ ela foi quem (r)“eduziu” a maior 

culpa de Adão”. São essas três cantigas. 

 

Gisélia – Ai, que lindo! Muito obrigada por esse momento lindo, mágico de oração! (risos) 

Caixeira–régia – É... é uma hora muito forte. 

 

Gisélia – É. 

Caixeira–régia – Para quem crê, para quem acredita, é a hora de pedidos.  

 

 

Gisélia – Sim. Verdade. Muito obrigada! Então, vamos voltar aqui à programação, dia 13. 

Caixeira–régia -  Humm, humm.  

 

Gisélia – Na segunda-feira derrubamento do mastro sete e meia da noite. Oito horas: jantar dos 

impérios. Oito e meia: ladainha.  

Caixeira–régia – Humm, humm.   

                                                           
2 Começa a bater com as mãos para acompanhar o cântico. 
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Gisélia – E nove e meia fechamento da tribuna. 

Caixeira–régia – Fechamento da tribuna. 

 

Gisélia – (14:58”)E Posse aos impérios 

Caixeira–régia – É. 

 

Gisélia – Está certinho aqui? 

Caixeira–régia – Está certo. Dia 14 serramento do mastro e carimbó das caixeiras. 

 

Gisélia – Carimbó das caixeiras com arroz de toucinho e camarão seco. 

Caixeira–régia – Isso. 

 

Gisélia – Cinco e meia da tarde. 

Caixeira–régia – Exato. 

 

Gisélia – Tambor de crioula às 19 horas. Aí termina, né? 

Caixeira–régia – Termina e só para o ano. 

 

Gisélia – Certo. A senhora faz essa festa há quanto tempo lá na... 

Caixeira–régia – Na Casa das Minas? 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia – Na Casa das Minas eu já estou há 20 anos.  

 

Gisélia – Há 20 anos. E a senhora  começou com Dona Celeste ainda, né? 

Caixeira–régia –  Com Dona Celeste ainda. 

 

Gisélia – A senhora como caixeira-régia? 

Caixeira–régia – Caixeira-régia. 

 

Gisélia – Caixeira-régia. 

Caixeira–régia – E ia antes como visitante assim, quando criança e... 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia – Aí depois assumi a responsabilidade. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Porque eu tenho... 34 festas que eu dirijo. 

 

Gisélia – 34 festas só... 

Caixeira–régia – Que eu dirijo. 

 

Gisélia – De um modo geral. 

Caixeira–régia – Exatamente. Aqui e acolá, as pessoas que vêm e que me escolhem, aí eu já encerrei,  

não quero mais. Já estou cansada, até na minha cantiga. 

 

Gisélia – A senhora está com quantos anos? 

Caixeira–régia – 72 anos. 

 

Gisélia – 72 anos. 

Caixeira–régia – Faz pouco tempo que eu fiz uma operação, tirei tudo, tá vendo tirei o útero... 

 

Gisélia – É. 

Caixeira–régia – Um cisto, tirei útero, ovário, tudo eu tirei.  
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Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Por isso que estou assim, um pouco abatida. 

 

Gisélia – Ah, é, imagino... O senhor Euzébio me disse que antes a missa não era na Igreja de 

Santana... 

Caixeira–régia – Não, era na Sé.  

 

Gisélia – Ah, na Sé? 

Caixeira–régia – Na Sé, não. Era na do  Carmo. 

 

Gisélia – Do Carmo, ele falou “do Carmo”. 

Caixeira–régia – Na João Lisboa.  

 

Gisélia – Na João Lisboa, é. 

Caixeira–régia – Humm, humm.  

 

Gisélia – A senhora lembre em que ano que passou a... 

Caixeira–régia – Não porque a gente não se liga aí... 

 

Gisélia – Entendi. E por que mudou? 

Caixeira–régia – Porque tinha umas festas das crianças de um colégio. Aí minha madrinha era assim 

arriliada  e para não estar lá... Porque a gente sempre procurou o espaço da gente. Não gosto de 

atrapalhar o espaço dos outros. A gente esperava a vez das  crianças tudo, aí ela passou pra Igreja de 

Santana. Aí a gente se acomodou na Igreja de Santana. 

 

Gisélia – Coincidiu com outro evento lá? Eu não entendi, por que foi... 

Caixeira–régia – Tinha um evento de criança.  

 

Gisélia – De criança. 

Caixeira–régia – É.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Aí minha madrinha não gostou mais da... da união aí passou para a Igreja de Santana. 

 

Gisélia – Ah, entendi. E teve dificuldade? 

Caixeira–régia – Não, não. Agora que está tendo, os padres não querem mais celebrar missa, é aquele 

maior bafafá. Não querem. Não sei porquê. Mas você sabe, eu me lembro quando era criança passava 

tempo, passava tempo e os padres implicavam mesmo. Aí depois eles abriam mão das coisas, depois 

tornavam a encrencar. Agora chegou a vez, eles não querem. Eu só vejo o pessoal estar se queixando 

da... das missas. Olha, aqui vai ter uma missa domingo. No outro domingo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Mas na Igreja de São... de Nossa Senhora da Conceição, lá no Anil, precisou eles 

chalerar muito o padre pra fazer essa missa, né. Aqui na Sé, no Carmo, eu não o porque, eu não sei o 

motivo, que não querem mais celebrar missa. 

 

Gisélia – E essa relação... a senhora na Casa das Minas, a senhora só vai lá por conta da Festa do 

Divino? Ou vai em outras... 

Caixeira–régia – Quando a minha madrinha era viva, vez por outra, eu dava uma passadinha lá. Mas 

agora eu só vou na Festa e não tenho... 

Gisélia – A senhora acompanhava ela... ela como vondunsi nas suas obrigações? 

Caixeira–régia – Era muito pouco, muito pouco, nunca gostei, não. Até porque ela morava lá e era um 

pouco distante de lá para cá, aí... Não gostei muito dessas coisas. Quem gostava era minha mãe e a 

madrinha, minha avó gostava muito de andar, de olhar nessas coisas. Mas eu não. 
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Gisélia – E seus filhos e netos? 

Caixeira–régia – Todos são  crentes. 

 

Gisélia – É mesmo? 

Caixeira–régia – É, da Assembleia de Deus. 

 

Gisélia – Da Assembleia de Deus. E a senhora tem algum, digamos... Como que é essa relação? A 

senhora é do Catolicismo... 

Caixeira–régia – Cada um na sua. 

 

Gisélia – Há um respeito. 

Caixeira–régia – Eduquei eles assim. Eles me convidam muito ainda e eu digo “Não se preocupa, que 

eu chego”. Sempre dando aquela esperança, a gente se comunica, está tudo certo, é essa mesmo. 

 

Gisélia – E por que essa mudança assim na sua família tão grande, né? 

Caixeira–régia – Exatamente. É porque tudo é Deus que trabalha no coração. É Ele que trabalha. A 

minha filha... Eu fiquei viúva, ela não queria ouvir, ia pra reggae, pagode, isto nova, muito novinha, 

podia ter um... uns treze anos e queria ficar assim solta. Mas graças a Deus ela encontrou uma menina 

que era da Igreja, aí nasceu aquela amizade e graças a Deus, que eu pedia muito. Porque o meu marido 

casou quatro vezes. Aí uma, morrendo uma, morrendo uma, cada de novo. Aí os outros irmãos dela e 

eu não sabia mais o que dizer, para pedir para ela para... Aí ela... E ela, de acordo com a amizade com 

as meninas, aqui tinha Assembleia de Deus e graças a Deus ela aceitou Jesus. Aí dela foi passando 

para as outras. Aí nesta igreja ela está há 19 anos, graças a Deus. E, assim, hoje tem culto aqui, eu 

gosto também, porque é a palavra de Deus, não tem quem não gosta. Ninguém é contra. É, mamãe, 

vamos dar hoje um culto aqui. Sim, senhora, eu não vou sair para esperar o teu culto. A gente também 

tem que agradar. Aí por isso nós vivemos bem. 

 

Gisélia – Quantos filhos e filhas? Ou são só filhas? 

Caixeira–régia – São poucos. Vanderleia, Vanderlene, Cristina, Márcia, Rafael e Marcos, tem sete. 

 

Gisélia – Sete! A senhora acha pouco? (risos) E a senhora vem de uma família de quantos filhos? 

Caixeira–régia – Ah, grande, é grande. Tem pelo Rosário, tem por aqui, tem que eu nem conheço.  

 

Gisélia – Nem sabe o total? 

Caixeira–régia – Não, não sei. 

 

Gisélia – E o nome do seu marido? 

Caixeira–régia – Ele era Veríssimo, ele era estivador na Marítima. 

 

Gisélia – Ah! Ele tinha alguma relação com o tambor de mina? 

Caixeira–régia – A mãe dele era curandeira. 

 

Gisélia – Curandeira! 

Caixeira–régia -  Então, lá... 

 

Gisélia – Mas em que terreiro? 

Caixeira–régia – Lá em Viana. 

 

Gisélia – Ah, em Viana! 

Caixeira–régia – Viana. 

 

Gisélia – Humm, humm. É tambor de mina lá? 

Caixeira–régia – Não, lá era cura. 
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Gisélia – É cura. 

Caixeira–régia – É, ela era curandeira. 

 

Gisélia – Ah, ok. Deixa-me ver aqui. Do ritual da Casa das Minas é essa programação que a 

gente viu, é isso mesmo, né? 

Caixeira–régia – É isso aí.  

 

Gisélia – Ok. A coroação, ela se deu dentro da igreja. 

Caixeira–régia – Certo. 

 

Gisélia – Sempre foi assim na Casa das Minas? 

Caixeira–régia – Sempre, sempre na igreja. Porque a coroação, é como eu lhe digo, eles fazem as 

coisas conforme manda o coração. Porque a coroação é assim, hoje é domingo, quarta-feira é da 

Assunção. No dia da Assunção é que o imperador foi coroado. Então, as festas que não... que não são 

mais feitas no mês de maio, que é onde cai o Espírito Santo... 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia – Eu acho que não... não tem nada a ver com a coroação, porque a coroação é da 

Assunção, a do Espírito Santo são dez dias, aí pronto, se coroa. Mas depois que passa esses dias, tem... 

porque tem festa o ano todinho. Aí acho que não é preciso coroar, porque já perdeu a graça. Mas tem 

casa que eles querem, a gente faz. 

 

Gisélia – Esse... essa coroação se dá depois da... da missa? 

Caixeira–régia – É, depois da missa ali com o padre. 

 

Gisélia – E como que é? Bom, começa a missa, vocês já estão lá dentro da igreja... 

Caixeira–régia – Isso. 

 

Gisélia – E como é? Não tem nenhuma referência, o padre não diz nada? 

Caixeira–régia – Não, tem uns que gostam e mandam a gente tocar. A gente toca. 

 

Gisélia – Durante a missa? Tem a participação, tem alguma participação de vocês durante a 

missa? 

Caixeira–régia – Tem, porque quando termina a missa agradece o padre, viu...  

 

Gisélia – Humm, humm. Mas só no final da missa. 

Caixeira–régia -  (canta) “E o padre que disse a missa/ aí o padre que disse a  missa/ aí em Roma se 

ordenou/em Roma se ordenou/ ai, foi a missa mais bonita/ ah, foi a missa mais bonita/ a que Esprito 

Santo ganhou/ a que Esprito Santo ganhou/ ai Deus o salve Casa Santa/ ah, Deus, o salve, Casa Santa 

aonde Deus fez a morada/ aonde Deus fez a morada/ aonde mora o cálice bento/ aonde mora o cálice 

bento e mais a hóstia consagrada/ mais a hóstia consagrada/ ah, Deus, o salve, Casa Santa/ ah, Deus o 

salve, Casa Santa/ô Casa Santa de alegria/ ô Casa Santa de alegria/ aonde mora o mesmo Deus/ aonde 

mora o mesmo Deus/ filho da Virgem Maria”. Esse é o canto, mas ele tem outros versos também.  

 

Gisélia – Sim? 

Caixeira–régia – Cada uma bota o seu, bota o seu.  

 

Gisélia – Cada caixeira. 

Caixeira–régia – Exato. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Aí a gente... 

 

Gisélia – Mas é de improviso ou não? São... 

Caixeira–régia – Às vezes, é. 
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Gisélia – Às vezes, é. 

Caixeira–régia - Às vezes, é. Aí a gente vai saindo da igreja, aí (canta) “Na saída da igreja/ô na saída 

da igreja/ mandei repicar o sino/ mandei repicar o sino/ ô da igreja está saindo/ ô da igreja tá saindo/ 

ai, o sacramento divino”. Aí nós já vem saindo da igreja, né, aí vem saindo da igreja. (canta) “Ai  

vinde meu Esprito Santo/ ai vinde meu Esprito Santo/ ai, que por Vós estou chamando/ que por Vós eu 

estou chamando/ para nos acompanhar/ ou para nos acompanhar/ ah, Vós é Pai, é soberano”. Aí chama 

a Santa C’rôa também (canta) “Vinde minha Santa C’rôa/ ai, vinde minha Santa C’rôa/ ai, minha 

estrela de guia/ a minha estrela de guia/ estamos todas esperando/ estamos todas esperando/ pela 

Vossa companhia”. Aí cada caixeira-régia tira da sua cabeça esses versos. 

 

Gisélia – Que lindo! A senhora é uma poeta, é uma poetisa! (risos) A minha orientadora da 

Bahia iria adorar conhecer a senhora, com certeza. 

Caixeira–régia – É... 

 

Gisélia – Espero que um dia eu possa trazê-la aqui e apresentar. 

Caixeira–régia – Está bom.  

 

Gisélia – E durante a coroação tem um canto? 

Caixeira–régia – Tem. 

 

Gisélia – Que eu acho que... Deixa-me ver aqui na... na reportagem. Deixa-me abrir aqui 

rapidinho para a gente ver, para ver se a senhora... Que canto é esse da coroação? 

Caixeira–régia – Ah, é o Três Pancadas. (canta) “Eu convido o vigário/nesta grande ocasião [é muito 

puxado pra cantar só uma pessoa]/ eu estou lhe convidando para fazer coroação/o padre lá em Lisboa/ 

a hóstia  está consagrando/ o padre lá em Lisboa/ a hóstia tá consagrando/ convido o senhor vigário/ 

para fazer coroação”, aí ele bota a coroa no imperador, é. Aí para não ficar assim  muito cansada. 

 

Gisélia – Não, está certo. 

Caixeira–régia – Aí, aí que eu vou lhe cantar a última. 

 

Gisélia – Humm. 

Caixeira–régia – (canta) “Na cabeça levou C’rôa/ na mão o cetro real/ ô na cabeça levou C’rôa/ na 

mão o cetro real/ meu nobre imperador/ coroado vós estais”. Aí findou, aí o povão bate muita palma, 

aí ele coroou a festa. 

 

Gisélia – O imperador. 

Caixeira–régia – É. (canta) “Meu Divino Espírito Santo/ está voando na matriz/ meu  Divino Espírito 

Santo/ está voando na matriz/ coroei imperador/ vou coroar imperatriz”. Ai coroa a imperatriz. Aí bota 

a coroa nela, o povo bate palmas. Aí eu canto “Vinde minha Santa C’rôa/ toda cheia de mistério/ a 

nobre imperatriz/ ela está a vossa espera”. Aí entrega a coroa para... para ela. Aí todo mundo bate 

palmas. Essas são as coroações dos impérios. 

 

Gisélia – E acontece essa coroação, acontece depois da...da missa. 

Caixeira–régia – Da missa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Assim, no meado assim da missa, depois da hóstia por ali assim... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Aí prossegue a missa. 

 

Gisélia – Certo. 

Caixeira–régia -  Prossegue a missa.  
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Gisélia – Depois da hóstia que é colocado? 

Caixeira–régia – Depois da hóstia, aí a gente coroa. 

 

Gisélia – Coroa, certo. 

Caixeira–régia – Aí terminou ali, aí prossegue o restinho da missa. 

 

Gisélia – Ah, entendi. Isso também acontece em todos? Porque assim, ano passado eu lembro 

que... de eu ter visto a missa de Portas Verdes. Era a senhora que estava em Portas Verdes? 

Caixeira–régia – Não. É uma... uma que não enxerga. 

 

Gisélia – Ah, é. É verdade, é isso mesmo, que ela mora... até fui na casa dela, é ali perto do... ai, 

esqueci agora. 

Caixeira–régia -  Eu sei, eu sei que é ela. 

 

Gisélia – É bairro de Fátima... 

Caixeira–régia – É, por aí assim. 

 

Gisélia – É, exatamente. E eu... eu acho que foi depois da missa. 

Caixeira–régia – Mas ela não era caixeira-régia. Ela estava com  uma pessoa que fazia esta festa lá. Aí 

a pessoa aprende algumas coisas e por não ter que... que as caixeiras estão tudo morrendo, aí assume. 

 

Gisélia – Humm, humm. Porque essa que eu lembro, acho que a coroação foi depois da... da 

missa, não foi durante a missa.  

Caixeira–régia – É (34:58”) 

 

Gisélia – Mas essa aqui da Casa das Minas é depois da hóstia, como a senhora disse. 

Caixeira–régia – Exatamente, depois da hóstia. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Viu, depois da hóstia. 

 

Gisélia – Aí termina a missa, o que que acontece? 

Caixeira–régia – Aí a gente canta para sair. 

 

Gisélia – Tem aqueles cantos, certo. 

Caixeira–régia – Aí canta para sair. 

 

Gisélia – E daí vai saindo. 

Caixeira–régia – Aí faz a procissão, o cortejo,  ora a gente toca, ora [são] os músicos, ora é a gente, ora 

[são] os músicos, até quando chega na Casa. 

 

Gisélia – Na Casa. Ah, é isso que eu queria saber. Então, tem... tem toque e tem canto durante a 

procissão. 

Caixeira–régia – A procissão.  

 

Gisélia – Humm, humm. E na... no caso, saindo da Igreja de Santana, estou me reportando ao 

cortejo da Casa das Minas. 

Caixeira–régia – Humm, humm.   

 

Gisélia – Saindo da Casa de Santana, a primeira parada e única parada é na Casa do Sr. Nélio. 

Caixeira–régia – Era, porque ele fazia parte assim da... da festa, viu, ele tinha assim um compromisso. 

E naquele ano...  

 

Gisélia – Em 2011? 

Caixeira–régia – Ele já se... Ela já se achava estava doente. 
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Gisélia – Ah, ele estava vivo então, em 2011. 

Caixeira–régia – Mas se achava doente. Aí a gente passou e a gente fez aquela homenagem para ele. 

Não é de costume assim. 

 

Gisélia – Essa parada não é de costume. 

Caixeira–régia -  Não, não é. O costume é sair da igreja e parar na Casa da festa. Mas sempre tem 

assim um amigo, uma pessoa que está doente, que faz parte da festa, gosta, aí pede e a gente faz aquela 

homenagem para ele. 

 

Gisélia – E como é que foi essa homenagem para o Sr. Nélio, o que que a senhora se lembra de 

2011, essa parada? 

Caixeira–régia – Eu só cantei para ele, desejei boa sorte, muita saúde, aí  nós fomos embora, né. 

 

Gisélia – Esse canto foi de improviso? 

Caixeira–régia -  Foi, aí não me lembro mais. 

 

Gisélia – Sim. A senhora cantou só para ele? 

Caixeira–régia – Para ele e... 

 

Gisélia – Me descreva a situação. Como foi? 

Caixeira–régia – Porque ele já se achava um pouco adoentado, né. 

 

Gisélia – E quando o... o cortejo chegou, ele estava aonde? 

Caixeira–régia – Sentado na porta. 

 

Gisélia – Ah, foi na porta. 

Caixeira–régia – Sentado. 

 

Gisélia – Quer dizer, tudo aconteceu ali do lado de fora? 

Caixeira–régia – Do lado de fora. 

 

Gisélia – E não... 

Caixeira–régia – A gente não entra. 

 

Gisélia – Ah! Ele estava lá sentado, aí chegou o cortejo... 

Caixeira–régia – É, na porta desse senhor uma bandeira parou. É a bandeira do Mistério, do Divino 

Redentor.(canta) “Na vossa porta, senhor/ Aí uma bandeira parou/ É a bandeira do Mistério do Divino 

Redentor/Ô adeus que eu já vou-me embora/ a saudade vamos levando/ a saudade vamos levando/ a ti 

desejo boa sorte/ a ti desejo boa sorte” [senta aqui] (canta) “ E muita felicidade/ E muitas felicidades/ô 

adeus minha rosa branca/ adeus minha rosa branca/ de branca perdeu a cor/ de branca perdeu a cor/ se 

vós me perder de vista/ se vós me perder de vista/ não me perca do amor”. Essa aqui também é uma ds 

nossas caixeiras. 

 

Gisélia – (sorriso) Tudo bem? Como é que você se chama? 

Dona Conceição – Conceição. 

 

Gisélia – Dona Conceição. 

(voz feminina) – Me chamam de Concita.  
 

Gisélia – Prazer, Dona Concita. Então, esse canto vocês cantaram lá... 

Caixeira–régia -  Lá na porta dele. 

 

Gisélia – Lá na porta de Sr. Nélio. Ele deve ter ficado muito emocionado, né. 
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Caixeira–régia – Ah, ficou. Porque ele era daquela festa há muitos anos ali. A pessoa que é devoto 

gosta, gosta muito mesmo. E qualquer coisa é uma emoção muito grande! 

 

Gisélia – Aí depois a senhora cantou outro canto de im proviso para ele,  em homenagem a ele? 

Caixeira–régia – Pois é, foi esse da despedida. 

 

Gisélia – Esse, se... se despedindo. Então,  foi tudo ali na frente. 

Caixeira–régia – Tudo, tudo. 

 

Gisélia – A senhora lembra se a equipe de reportagem já estava lá? 

Caixeira–régia – Não, não, não vi. 

 

Gisélia – Não lembra. 

Caixeira–régia – Não, não lembro. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Não lembro mesmo. 

 

Gisélia – Mas é provável que sim, porque eles estavam na igreja. 

Caixeira–régia – É? 

 

Gisélia – É, porque eles estavam na igreja. 

Caixeira–régia – É, mas eu não me lembro porque nessa hora mesmo eu não dou conta de nada, 

porque a gente tem é que tá com o pensamento ali... 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia – Ligado no trabalho que está fazendo.  

 

Gisélia – Sim, sim. Porque... Deixa-me só voltar aqui. Olha, aqui é na igreja. (áudio) “Na igreja 

os devotos seguem em cortejo (40:28”)” Aqui é a casa do Sr. Nélio? 

Caixeira–régia – Não. 

 

Gisélia – Não é?(gravação interrompida e retomada) O Sr. Nélio era todo ano, mas não? 

Caixeira–régia -  Não. 

 

Gisélia – Não. 

Caixeira–régia -  Não era,  não. 

 

Gisélia – Esse ano, 2011, foi especial, porque era uma homenagem a ele. 

Caixeira–régia – A ele. 

 

Gisélia – E a senhora sabe qual a relação do Sr. Nélio com a Casa das Minas? 

Caixeira–régia – Não, o Sr. Nélio até já morreu. 

 

Gisélia – Sim. Mas por que e teve essa parada? 

Caixeira–régia – Olha, ele... ele fazia parte da festa. Por exemplo, eu gosto dos santos, sou devota, eu 

sempre dou um força, dou uma ajuda, qualquer coisa eu faço pela festa, esse ano eu não posso ir, 

porque eu estou doente, eles passam por aqui e eu estou aqui na porta, eles param para me olhar. É 

isso. Não que ele tenha assim aquele compromisso. E já ia muitos anos, viu, porque ele mora na Rua 

São Pantaleão há muitos anos, morava. É isso. 

 

Gisélia – Mas de um modo geral, sai da igreja... sai da Igreja de Santana e pega a Igreja... a Rua 

de São Pantaleão e desce... 

Caixeira–régia – Aí se coincide de a pessoa estar ali... 
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Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Está esperando, né. Aí a gente faz aquela paradinha. 

 

Gisélia – Certo. 

Caixeira–régia – Aí não é assim que é de obrigação, não.  

 

Gisélia – E Casa de Nagô tem alguma parada? 

Caixeira–régia – Não, não sei, assim eu não sei. 

 

Gisélia – Da Festa do Divino? Dessa festa lá na Casa das Minas? 

Caixeira–régia – Tem, porque... Deixa-me lembrar o que é. Nós vamos no dia da coroação, é como eu 

já lhe falei. No dia da coroação, quarta-feira, nós nos encontramos. Às vezes, a gente se encontra na 

rua, às vezes, a gente se encontra dentro da igreja. 

 

Gisélia – Os dois cortejos, os dois impérios. 

Caixeira–régia – Exatamente, é. Aí a gente faz a coroação, tudinho, aí vem embora. Os dois juntos. 

Quando chega no canto, aí tem aquela separação. Aí nós vamos cantar para nos separarmos. Para nos 

separarmos. Luzia vai para a Casa de Nagô, aí eu vou para a Casa das Minas.   

 

Gisélia – Em 2011 não estava o Nagô, não, né? Não estava o império da Casa de Nagô. 

Caixeira–régia – Aonde? Na... 

 

Gisélia – Na igreja. 

Caixeira–régia – Estava. 

 

Gisélia – Estava aqui? 

Caixeira–régia – Estava sim. Nós vamos quarta-feira de Assunção, quinta. [áudio da reportagem) “As 

celebrações aconteceram na Feira de Santana. Dezenas de fiés lotaram a igreja. Lá dentro, o encontro 

de (43:21”)” É na quarta-feira, não. (áudio da reportagem) “Católicos e africanos. Após a missa o som 

das caixeiras anuncia um dos momentos mais importantes da comemoração: a coroação do 

imperador”]. Aí não é quarta-feira de Assunção. 

 

Gisélia – Aqui já é só o cortejo do... da Casa das Minas, né? 

Caixeira–régia – É, aí é domingo do Espírito Santo. 

 

Gisélia – Humm. 

Caixeira–régia -  E o cortejo que  nos une, eu com a Casa de Nagô... 

 

Gisélia – Humm. 

Caixeira–régia – É quarta-feira, quinta-feira da Assunção. 

 

Gisélia – Aí tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira seguinte? 

Caixeira–régia – Não. 

 

Gisélia – Antes. 

Caixeira–régia – Primeiro é o encontro.  

 

Gisélia – É o encontro. 

Caixeira–régia – É o mastro. A missa da Assunção é como eu lhe falei, a chegada do Espírito Santo. 

Esse dia nós tínhamos... Ainda não entendeu. 

Gisélia – Não, ainda não entendi. 

Caixeira–régia – Tem quinta-feira da Assunção. 

 

Gisélia – Certo. 
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Caixeira–régia – Quinta-feira da Assunção os impérios foram coroados. Nós nos encontramos ou no 

caminho ou dentro da igreja.  

 

Gisélia – Igreja de Santana. Não... 

Caixeira–régia – São Pantaleão. 

 

Gisélia – São Pantaleão. 

Caixeira–régia – Nesse dia na Igreja de São Panteleão. Aí quando termina a missa, nós viemos 

embora. Cá no... tem o lugar certo, que a gente se despede, ela vai, toma o rumo dela e eu tomo o meu, 

viu. 

 

Gisélia – Então, a senhora estava me falando desse encontro aí, do dia que tem esse encontro 

com a Casa. 

Caixeira–régia – Quinta-feira. 

 

Gisélia – Quinta-feira, que é antes desse momento aqui. 

Caixeira–régia – É antes, é antes. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – É antes desse momento, aí é domingo do Espírito Santo. E o encontro é quinta-feira. 

Na quarta-feira levanta o mastro e de quinta-feira a gente vai para a missa. 

 

Gisélia – Aí tem uma missa na Igreja de São Panteleão. 

Caixeira–régia – De São Pantaleão, quinta-feira. 

 

Gisélia – E que são os dois impérios. 

Caixeira–régia – Os dois impérios. 

 

Gisélia – E por que é São Pantaleão, a igreja? 

Caixeira–régia – Porque coincidiu de ser num só, num só dia. E para... aí faz tudo lá. 

 

Gisélia – Humm, humm. Então, o... A gente pode dizer que o... a Casa... O festejo do Divino da 

Casa das Minas tem duas missas. 

Caixeira–régia – Tem. 

 

Gisélia – Uma...  

Caixeira–régia – Na de São Pantaleão. 

 

Gisélia – São Pantaleão, que é a missa da... 

Caixeira–régia – Assunção. 

 

Gisélia – Assunção. 

Caixeira–régia – E a outra na Igreja de Santana, que é de Pentecostes. 

 

Gisélia – Que é o de Pentecostes. Aí não tem mais missa. 

Caixeira–régia – Aí não. 

 

Gisélia – Humm. 

Caixeira–régia – Terminou. 

 

Gisélia – Humm, humm, entendi. Ah, agora está claro na minha cabeça. 

Caixeira–régia – Agora entendeu, agora tem que ser bem (46:02”) 

 

Gisélia – (risos) É verdade.  

Caixeira–régia – Senão complica. 
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Gisélia – E quando chega na Casa das Mina tem um... tem um canto, tem uma parte... Bom, 

antes de entrar as caixeiras, o império está ali. Aí como que... como é que é?  

Caixeira–régia – (46:16”)A gente entra, chega com o império. 

 

Gisélia – Como é que? Chegou na Casa das Mina? 

Caixeira–régia – É as três pancadas. 

 

Gisélia – Que é essa que a senhora já... 

Caixeira–régia – Exatamente. 

 

Gisélia – Três pancadas. Humm, humm.  

Caixeira–régia – (canta) “Eu de longe eu avistei/ Torre de Jerusalém”. Bom dia. (volta a cantar) [quer 

dizer que é o mastro. Seria tão bom se a senhora ouvisse]/ Eu de longe eu avistei/ Torre de Jerusalém/ 

quem tem boa vista vê/ o primor que a torre tem/ quem tem boa vista vê/ o primor que a torre tem”. E 

canta outras. Depois a gente canta (cantando) “ Que pombo branco é aquele/ que dos ares vem voando/ 

aqueles de céu/ ah, é Divino Esprito Santo/ que na missa tá chegando”. Aí a gente entra, aí rodeia o 

mastro e vem para a tribuna. Quinta-feira da Assunção.   

 

Gisélia – Quinta-feira da Assunção,  certo. Mas... mas Pentecostes também tem... 

Caixeira–régia – Se faz esse ritual. 

 

Gisélia – Esse ritual. (áudio da reportagem) “(48:31”) O cortejo pára na porta da Casa das 

Minas. Na porta, a entrega de donativos aos pobres (48:46”)  

Caixeira–régia – De donativos. Porque a Festa do Divino Espírito Santo, a gente... porque o Espírito 

Santo, Ele dá, Ele pede e dá. Ele dá esmola e pede. Aí não pode negar nada para ninguém. Porque, 

antigamente, há muitos anos atrás, essas coisas tudo que Ele ganhava, Ele ia... A Casa das Minas ia 

levar para o Lázaro, né, do outro lado, era para o outro lado. Mas hoje já que uma vez teve tragédia, 

uma canoa emborcou tudinho, aí foram cortando certas coisas. Então, escolhe aquelas pessoas que 

precisam e... e dá essa esmola.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Aí já mesmo sentada no banco, com aquelas sacolas leva carne, vinagreira, essas 

coisas que pode. Aí o imperador dá. Aí já vem a imperatriz que dá o dinheiro, aqueles envelopes é um 

dinheiro que tem dentro. Aí a gente tudo canta para eles areceber e agradecer. Mas assim que era, 

primeiro eles levavam para o Lázaro, à Casa do Lázaro, o Bonfim. 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia - Casa do Lázaro no Bonfim. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Mas cada ano as coisas vão ficando mais difíceis, né? 

 

Gisélia – Mais difíceis, é verdade. Agora eu queria que a senhora me identificasse essas pessoas 

aqui na... do cortejo. Deixa-me ver aqui (50:22”) (áudio da reportagem) “ O encontro de várias 

gerações. Devotos que vieram agradecer”... Aqui dá para a senhora dizer quem são? 

Caixeira–régia – O que? 

 

Gisélia – Essas pessoas? 

Caixeira–régia – Quais? 

 

Gisélia – Essas aqui da frente. 

Caixeira–régia – Essas criancinhas? 

 

Gisélia – Não, essa aqui. Essa senhora, essa aqui, essa... 
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Caixeira–régia – Ah, isso tudo... Essa ali ainda está viva. 

 

Gisélia – Qual? 

Caixeira–régia – Aquela de branco.  

 

Gisélia – Essa aqui está viva? 

Caixeira–régia – É. 

 

Gisélia – Como é o nome dela? A senhora lembra? 

Caixeira–régia – Ah, não, não, não. 

 

Gisélia – E essa aqui? 

Caixeira–régia -  Essa... essa do meio é Mimi, chamavam ela Mimi.  

 

Gisélia – E aqui. 

Caixeira–régia – E essa aqui é Emília. 

 

Gisélia – Emília. 

Caixeira–régia – Emília.   

 

Gisélia – São caixeiras, né? 

Caixeira–régia – São, são caixeiras. Mas aquela de branco, não. 

 

Gisélia – Não. Certo. 

Caixeira–régia – Essa faz parte da Casa das Minas.  

 

Gisélia – Qual? 

Caixeira–régia – Essa de branco.  

 

Gisélia – De branco. 

Caixeira–régia – Humm, humm.  

 

Gisélia – Entendi. 

Caixeira–régia – Idelnê. 

 

Gisélia – (áudio da reportagem) “As bençãos do Divino Espírito Santo”. Essa aqui é... 

Caixeira–régia – Essa aí também faz parte, fazia parte lá na festa (51:15”)   

 

Gisélia – (áudio da reportagem) “Diversos municípios maranhenses (51:19”) da Santa marcada 

por simbolismos (51:22”) 

(voz de criança) – Mãe! 

 

Gisélia – A senhora lembra aqui das crianças, não, né? 

Caixeira–régia – O nome não. Eu só sei que é Fé, Esperança e Caridade. 

 

Gisélia – Certo. Quem é Fé? 

Caixeira–régia – A Fé é a de verde. 

 

Gisélia – Essa aqui. 

Caixeira–régia – É. Essa é a Fé. Não, essa é a imperatriz. 

 

Gisélia – Ah, essa é a imperatriz. 

Caixeira–régia – Cadê? Não estou vendo aí. 

 

Gisélia – É porque ela está de capa. Mas é porque ela está com a coroa é imperatriz. 
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Caixeira–régia – É... 

 

Gisélia – Essa aqui é... 

Caixeira–régia – (fala baixinho) A Fé, a Esperança... Não, aí... Porque a Fé é a de verde, a Esperança é 

de branco e a Caridade é de cor de rosa. Não, não é ela. Essas crianças que estão sentadas aí, elas 

podem ser as bandeirinhas, mas as bandeirinhas estão lá para trás. 

 

Gisélia – As bandeirinhas estão atrás. 

Caixeira–régia -  Não, não sei aí. 

 

Gisélia – Porque bem aqui está o imperador. 

Caixeira–régia – É, o imperador e a imperatriz, mordoma, mordoma-régia (52:25”) e mordoma- mor, 

é. Aí tudo tem que fazer uma força na cabeça, na ideia. 

 

Gisélia – (áudio da reportagem) “O som das caixeiras”... Aqui. Quem é ele? 

Caixeira–régia – Esse, esse aí é James. 

 

Gisélia – James.  

Caixeira–régia – É um que toca, é um caixeiro.  

 

Gisélia – Ele tem alguma relação com a Casa das Minas? 

Caixeira–régia – A gente toca caixa. Aonde a gente gosta, a gente toca. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia -  Humm, humm.  

 

Gisélia – Aqui assim a senhora. 

Caixeira–régia – Eu e Emilia lá atrás de mim. 

 

Gisélia – Emília é essa aqui? 

Caixeira–régia – Atrás de mim. 

 

Gisélia – Ah, essa aqui, atrás da senhora. 

Caixeira–régia – É, é. 

 

Gisélia – Emília. 

Caixeira–régia – Emília.  

 

Gisélia – E essa aqui? 

Caixeira–régia – Essa outra aí é... é Mimi. 

 

Gisélia – Mimi. 

Caixeira–régia – É.  

 

Gisélia – Humm, humm. Aí lá atrás está mais difícil de ver. Essa aqui é Rosa Reis. 

Caixeira–régia – É, Rosa Reis. 

 

Gisélia – Aqui está meio desfocado. A senhora não lembra assim de cabeça...  

Caixeira–régia – Não. 

 

Gisélia – Quem participou dessa... 

Caixeira–régia – Não, não lembro.  

 

Gisélia – (áudio da reportagem)  

Caixeira–régia - Aí essa estava aqui. Estava aqui agorinha. 
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Gisélia – A Concita, a Concita... 

Caixeira–régia – Concita. 

 

Gisélia – Estava. 

Caixeira–régia – Estava. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – A Mimi hoje é doente, está lá atrás, lá perto da bandeira. Bibi, olha. Bibi. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Lá sempre teve poucas caixeiras, está vendo? 

 

Gisélia – Humm, humm. (áudio da reportagem) “Os devotos seguem o cortejo. É um momento 

bastante especial na celebração. Os fiéis fazem uma espécie de representação, onde o imperador 

e sua Corte seguem em caminhada pelas ruas do reino e pára em algumas casas para visitar os 

súditos e também receber as honrarias reais”. O cortejo pára na casa”... Aqui. 

Caixeira–régia – Casa das Minas. 

 

Gisélia – A Casa das  Minas. A senhora... 

Caixeira–régia – Essa é Gregória. 

 

Gisélia – Essa aqui é Gregória. 

Caixeira–régia – Aquela ali é Rosa Reis, que está perto de James. 

 

Gisélia – (fragmento de áudio da reportagem) Essa aqui é... 

Caixeira–régia – É  Gregória. 

 

Gisélia – Gregória. Essa aqui de cabelo... 

Caixeira–régia – É a minha sobrinha, neta (54:29”)  

 

Gisélia – Como... como é o nome? 

Caixeira–régia – É minha neta. 

 

Gisélia – Ah, sua neta? 

Caixeira–régia – É Thais.  

 

Gisélia – Ah, então, a senhora tem uma neta que toca caixa. 

Caixeira–régia – Ela...  

 

Gisélia – Ah, já deixou... já deixou. 

Caixeira–régia – Eu crio ela. 

 

Gisélia – Ah, a senhora cria ela, entendi. 

Caixeira–régia – Humm, humm.  

 

Gisélia – Ah, ok. 

Caixeira–régia – Thais. 

 

Gisélia – Thais. Essa que estava com a senhora que eu liguei, ah. 

Caixeira–régia – É,  na faculdade. 

 

Gisélia – (áudio da reportagem) “Na Casa das Minas”... Aqui a senhora lembra? Não, acho que 

aqui é a imperatriz. 

Caixeira–régia – É, aí já faz parte da festa.  
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Gisélia – É. (áudio da reportagem) “Na porta a entrega de”...  Ah, aqui já é de donativos. (áudio 

da reportagem) “Donativos aos pobres. É o momento em que o imperador também mostra a sua 

humildade”. Então, essas... Quem faz parte do... do grupo de caixeiras que toca na Casa das 

Mina varia muito, não é... 

Caixeira–régia – Varia porque... Ainda mais agora que está... que está ficando tudo velha, está 

morrendo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – A gente toca aonde quer. 

 

Gisélia – Humm, humm, entendi. E Dona Jacy, me diga qual é a importância da caixeira-régia. 

Caixeira–régia – A caixeira-régia é uma... No momento em que estamos ali no salão, ela é responsável 

por tudo. Para receber amigos, para apresentar amigos à dona da Casa, se trouxer uma joia tem que 

levar até lá onde está a dona da festa. E tem que ter sabedoria, porque no momento em que... A gente 

tem que cantar para agradecer as coisas que ganha, viu. E é isso. 

 

Gisélia – Como é que se forma uma caixeira-régia? 

Caixeira–régia – Ah, muitos anos, muitos anos de aprendizagem, porque fechar uma tribuna não é 

fácil. E depois disso tem as coisas que... sempre ganha alguma coisa e a gente tem que agradecer todas 

essas coisas cantando. 

 

Gisélia – E é de... 

Caixeira–régia – É de improviso. 

 

Gisélia – De improviso. Como chama, a expressão é isso mesmo, é “canto de improviso”? 

Caixeira–régia – É, tem que improvisar.  

 

Gisélia – Tem que improvisar. Tirar verso. 

Caixeira–régia – É, tirar verso. 

 

Gisélia – Diz assim também “tirar verso”? 

Caixeira–régia – Tira. Diz. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Aí se ela chega, dá uma... uma... qualquer coisa para o Espírito Santo. 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia – Aí aceita o Espírito Santo, que é devota de oferecer (recita) “Eu estou ao vosso lado 

também posso agradecer”. E aí a gente vai... tem que ir cantando. No momento, aparece tudo na 

cabeça para a gente... a gente tem que agradecer.  

 

Gisélia – E a senhora está preparando alguém? 

Caixeira–régia – Não. Não, porque é dom. A gente vai ouvindo e aprendendo com as outras amigas. É 

dom tocar caixa como cantador de boi, tudo é dom. Hoje eu aprendo um verso seu, amanhã aí depois 

eu modifico esse seu verso, viu. É dom. Porque nem toda pessoa nasceu para ser caixeira. Tem pessoa 

que luta para ser caixeira, mas não consegue. Ser caixeira é raiz, é geração, vem de geração para 

geração.  

 

Gisélia – Estou vendo aqui o que mais. O desfile da coroação a senhora já me falou (58:18”) E 

o... A senhora pretende até quando continuar com... sendo caixeira-régia? 

Caixeira–régia – Olha, eu já estou querendo deixar. 

 

Gisélia – É mesmo? 
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Caixeira–régia – Sabe por que? A gente já com setenta e poucos anos vai falhando. E eu quero sair 

com a vitória. Ah, depois ficou boa, eu peço tanto para Deus para que Ele me dê sabedoria e força para 

mim sair com vida ainda e sabendo o que estou fazendo. Mas têm momentos que eu sinto que a mente 

quer falhar. É da gente, isso aí a gente já nasce com essa finalidade, tem que nascer, crescer, 

multiplicar e morrer. Mas vivi muita coisa, como lhe falei, tantas caixeiras que já morreram no ano 

passado, de doença mesmo, né. Essa Mimi que eu lhe mostrei, ela faz quatro meses que morreu 

(59:27”). Eu tinha um grupo de dez pessoas. Vinham me convidar pra mim fazer um evento na 

[Secretaria] Cultura, aí eu já tinha o meu povo. Hoje, não. Eu já tenho que sair convidando. Eu ia com 

eles. Está defasando, está se acabando. Eu digo aqui que daqu vivo aqui que daqui uns... uns anos, 

cinco anos, é só no livro. E o livro melhor que tem é o da Marisa.  

 

Gisélia – Ah! 

Caixeira–régia – Gravei muito para a Marisa.  

 

Gisélia – Eu tenho esse livro. 

Caixeira–régia – Tem? 

 

Gisélia – Tenho. 

Caixeira–régia – Só eu tenho 19 cantigas. Eu sou a que mais canto, presta atenção. 

 

Gisélia – É, é verdade. 

Caixeira–régia – Eu sou a que mais canto.   

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – (1h:00:28”) esse que eu estou falando é vermelho e azul, é da Cláudia. O da Marisa é 

branco. 

 

Gisélia – É, o da Marisa é branco. 

Caixeira–régia – O da Cláudia é bom, é o que tem os dois cds.  

 

Gisélia – Humm. 

Caixeira–régia - A senhora não tem? 

 

Gisélia – Não, esse eu não tenho. Eu acho onde esse livro? 

Caixeira–régia – Na Cultura, a senhora procura e ele diz aonde a senhora vai achar. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Se a senhora achar, compre. É muito bom. A senhora até aprende a tocar caixa. 

 

Gisélia – É? (risos) Dona Jacy, me diga seu nome completo. 

Caixeira–régia -  Jacy Gomes Serra. 

 

Gisélia – Jacy, como é que se escreve? 

Caixeira–régia – J-a-c-y. 

 

Gisélia – C-y Gomes Serra. A senhora nasceu... 

Caixeira–régia – Em São Luís. 

 

Gisélia – Em São Luís. A data, que dia e que ano? 

Caixeira–régia – 02/10/1942. 

 

Gisélia –02/10/1942. Filha de? 

Caixeira–régia – Creusa Cardoso. 

 

Gisélia – Sim. 
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Caixeira–régia – E Matildo Ramos.  

 

Gisélia – E neta de? 

Caixeira–régia – Maria Santos e sobrinha de Maria Celeste. 

 

Gisélia – É a sua referência. 

Caixeira–régia – A gente. 

 

Gisélia – Ok. Está certo. Eu quero agradecer muito a senhora... 

(voz de criança) – Vovó. 

Caixeira–régia – Sim, filha. 

 

Gisélia – Mas existe festa... Por exemplo,  a Festa de Alcântara é de um jeito, que é diferente de 

uma festa... Eu digo, eu digo o sentido... Tá, todas são festas para o Espírito Santo. 

Caixeira–régia – É.  

 

Gisélia – Mas tem festa de promessa, tem festa de... 

Caixeira–régia – Não. É só festa da Casa mesmo, porque cada um faz como manda o coração. Nós 

juntamos as peças e vai como um quebra-cabeça 

 

Gisélia – Humm. 

Caixeira–régia – Porque a gente sabe que a Festa do Espírito Santo é do imperador, da imperatriz, 

essas coisas como eu já lhe falei. E aí fez porque ... achou bonito na certa, que já encontrou, foi do 

tempo de Mãe Andresa. A gente não sabe por que faz essa festa. Eu acredito que seja por vocação, 

dedicação. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – Porque lá em casa minha avó fazia por amor. E aí eu também toco minhas caixas por 

amor, porque eu gosto. Porque eu entendo hoje a maioria das casas que tem a Festa do Espírito Santo 

são terreiros. Mas lá em casa não era terreiro. Tinha muito... tinha muitas outras casas que não eram 

terreiros, né? 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia – Mas hoje é difícil uma casa que não seja terreiro de mina.  

Gisélia – E toda... E todo terreiro tem a  festa de.. de um modo geral. 

Caixeira–régia – Não, eu... é o que eu vejo.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia -  Não é eu quem digo, é o que eu vejo. Aqui é um pai de santo, ali é outro pai de santo. 

Mas antigamente, não. Porque na minha casa tinha Festa do Espírito Santo e lá não tinha terreiro de 

mina, se fazia por amor ao Divino Espírito Santo. É por isso que, às vezes, os padres se zangam, 

porque ficou muito a vista de macumba a Festa do Espírito Santo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – É isso. 

 

Gisélia – Humm, humm. Então, têm as caixeiras, têm as bandeirinhas... 

Caixeira–régia – As bandeirinhas. 

 

Gisélia – Tem o... 

Caixeira–régia – O bandeleiro. 

 

Gisélia – O bandeleiro. 

Caixeira–régia – Exato. 
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Gisélia – E as bandeirinhas, qual é o papel delas na... 

Caixeira–régia – A paz. 

 

Gisélia – Representa a paz. 

Caixeira–régia – A paz. A bandeira vermelha é (1h:04:27”) a bandeira... É a marcação do Espírito 

Santo. 

 

Gisélia – A bandeira... 

Caixeira–régia – A bandeira vermelha é a marcação do Espírito Santo. Porque quando Jesus subiu o 

Horto das Oliveiras, Ele falou em línguas diferentes e que aqui embaixo nós não entendemos. Aí tinha 

aquele... quem tinha um lenço, sacodia o lenço, quem tinha bandeira vermelha, era a bandeira. Porque, 

olha, as caixas representam o trovão. A bandeira arriada representa a marcação do Espírito Santo, a 

paz, os mistérios, a bandeira. E as bandeirinhas é a paz. É a paz como Jesus sonhou, porque Jesus 

também faz parte de tudo. 

 

Gisélia – As bandeirinhas, elas têm cores diferentes? São... 

Caixeira–régia – Têm. Tem cor de rosa, azul, tem verde e tem branca. 

 

Gisélia – São as cores tradicionais. 

Caixeira–régia – As tradicionais. 

 

Gisélia –  Humm, humm. E cada cor tem um significado? 

Caixeira–régia – É... Não. 

 

Gisélia – Não. 

Caixeira–régia – Tem a branca, tem a... Tem branca, azul, verde e amarelo. O amarelo é o ouro. A 

branca é a paz. A verde é a esperança. A azul... 

 

Gisélia – A rosa... 

Caixeira–régia – A cor de rosa é a caridade. Isso tudo uma caixeira-régia tem que saber. Mas não é 

todas que sabem. Eu sei, porque aprendi, era curiosa. 

 

Gisélia – E a dança com as bandeirinhas se dá em frente à tribuna. 

Caixeira–régia – É, tem. Eu não gosto de dançar com bandeirinha, me atrapalho, eu danço... danço só 

as caixeira. Porque têm muitas que gostam de dançar com as bandeirinhas. Eu não gosto muito, não. E 

me atrapalha e eu tenho medo de cair, depois de uma certa idade e não me acostumei, viu, me 

acostumei a dançar só com as minhas caixeiras. 

 

Gisélia – E as caixas... as caixas são todas iguais? Eu digo, os instrumentos musicais. 

Caixeira–régia – É, porque hoje... Antigamente, era só de lata de querosene. Hoje... 

 

Gisélia – Ah, era de lata de querosene! 

Caixeira–régia – Era. Pegava a lata de querosene, desamassava ela todinha, ia no ferreiro, ele pré-

moldava, enrolava ela, aí fazia os arcos. Hoje eles querem fazer de qualquer material que acham aí. 

Têm umas que é de ferro, muito pesadas para se usar de... de ferro. Dói muito as costas da gente e a 

gente reclama. 

 

Gisélia – Ah, a senhora não tem o seu instrumento. Cada festa... 

Caixeira–régia – É, cada festa que tem. Eu tenho a minha caixa, mas para estar andando para cima e 

para baixo com caixa na costa, não. Aí eles dizem que eu sou chique. E eu digo “Sou, meu bem”. 

 

Gisélia – (risos) 

Caixeira–régia – Se vier me buscar na porta com carro, eu até levo. “Vai me levar? Vai me deixar”?  

 

Gisélia – Claro, claro. 
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Caixeira–régia – Agora para mim andar com caixa na costa, eu  não vou, não.  

 

Gisélia – Está certo. 

Caixeira–régia – Não vou mesmo! Agora eu saio com o meu... o meu chinelinho de pobre, que só 

tenho esse, o vestido que bate e veste, vira e veste, bate, enxuga, vira e veste, no dia que eu saio 

melhorzinha com ele com uma caixa na costa, não. Eu não saio, não vou. Só se vier me buscar aqui na 

porta, aí eu levo. Mas para andar na rua com caixa... Eu vou sair daqui para pegar um ônibus na Casa 

Inglesa, eu não vou mesmo.  

 

Gisélia – (sorriso) Onde é a Casa Inglesa? 

Caixeira–régia – A Casa Inglesa é lá, lá na frente onde pega os ônibus. 

 

Gisélia – Ah, já sei, perto da escola... 

Caixeira–régia – Santa Terezinha. Terezinha. 

 

Gisélia – Terezinha. 

Caixeira–régia – É, Santa Terezinha. 

 

Gisélia – É lá que era a Casa Inglesa? 

Caixeira–régia – Ali, por ali, tudo era Casa Inglesa. 

 

Gisélia – Ah, Casa Inglesa chamava o lugar. 

Caixeira–régia – A rua. 

 

Gisélia – A rua. A rua? 

Caixeira–régia – É, Casa Inglesa. É lá perto da Casa Inglesa. 

 

Gisélia – É, mamãe fala, mamãe sabe também. (riso) 

Caixeira–régia – Essas coisas, né? 

 

Gisélia – Tá. E as roupas. Aqui acho que é a roupa verde, né. 

Caixeira–régia – É. 

 

Gisélia – É um verde claro. 

Caixeira–régia – Aí as roupas é o dono da festa que escolhe. Se ele quer azul e outra hora ele quer 

verde ou amarelo... 

 

Gisélia – Varia. 

Caixeira–régia – Varia.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – É. 

 

Gisélia – E também  

Caixeira–régia – Agora a marcação mesmo é vermelho e branco. A marcação do Espírito Santo. 

 

Gisélia – A marcação do Espírito Santo, certo. 

Caixeira–régia – Vermelho e branco. 

 

Gisélia – Mas as roupas não, né? Não são vermelho e... 

Caixeira–régia – Os vestidos da.. das caixeiras... 

 

Gisélia – São brancos. 

Caixeira–régia – Não. São os vestidos das caixeiras. 
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Gisélia – Ah, o vestido é vermelho e branco? 

Caixeira–régia – Não, não é. Por exemplo,  a marcação do Espírito Santo é vermelha e branca, aquela 

tribuna que faz toda enfeitada... 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira–régia – Mas não é em toda Casa que é vermelho e branco. Uma hora eles fazem vermelho, 

outra hora eles fazem branco, está vendo?   

 

Gisélia – Humm, humm.  

Caixeira–régia – E na Casa das Minas no tempo da minha madrinha, todo ano era vermelho. 

 

Gisélia – A decoração. 

Caixeira–régia – Toda decoração era vermelho. 

 

Gisélia – Vermelho. 

Caixeira–régia – Vermelho. E os vestidos das caixeiras variavam, porque eles é que dão. É, o moço 

veio me convidar, mas eu vou logo dizendo “Só se for todo mundo de branco”. Aí já tenho que estar lá 

de branco. 

 

Gisélia – E a bandeira do mastro? 

Caixeira–régia – Aquela bandeira do mastro, aquilo ali representa o céu. Aí o Espírito... é toda 

branquinha. Outra coisa errada: aí já fazem encarnada, fazem amarelo, mas porque não têm 

conhecimento das coisas. Aquilo ali representa o céu e aquela nuvem, que quer dizer “Aqui somos 

nós”. Aí vem o pombinho e fica ali naquele mastaréu . Dá-se o nome de mastaréu, (1h:10:58”) ele vem 

do céu e pousa ali. Está vendo, ali é o céu que ele fica. 

 

Gisélia – E o mastro? O que eu já... O que eu vi lá Portas Verdes, o mastro têm muitas coisas. 

Isso varia de Casa para Casa, de festa para festa?   

Caixeira–régia – Tinha muitas frutas, não é isso? 

 

Gisélia – Muitas frutas, é. 

Caixeira–régia – Porque, você sabe, antigamente... (pausa de 11 segundos) Você sabe que, por mais, 

digamos... Não queria falar, mas... 

 

Gisélia – A senhora se emocionou? 

Caixeira-régia – Não, não, não. 

 

Gisélia – Não. 

Caixeira-régia – O mastro é seguinte. A... a gente pensa que o problema é só com a gente, mas todo 

mundo tem problema. E a Maria Tereza, a portuguesa, tinha problema com os filho, com o marido, 

tinha aquela briga enorme em casa, aí com Dom João, né, então, o marido dela. E aí passou, quando 

deu um dia, ela fez uma promessa, que se o Espírito Santo amenizasse  aquela briga na casa dela, ela 

mandava fazer uma capela. Aí nada, nada, nada, nada, aí tornou... tornou a se ajoelhar e pedir, que ela 

mandava fazer uma capela só para pobres. Pobres os escravos assistiam a missa era na rua, né. Só 

entravam na igreja pessoas da Corte. 

 

Gisélia – Sim. 

Caixeira-régia – Ela ia mandar fazer uma capela para os escravos assistirem a missa. Aí quando foi um 

belo dia se zangaram lá tudo e ela “Ô, meu Divino Espírito Santo”, assim diziam, foi o que eu escutei, 

né? Aí ela se ajoelhou no chão e nesse momento o pombo... entrou um pombinho pela varanda, está 

vendo, e sentou num pé de árvore. Aí ela botou na cabeça que foi o Divino Espírito Santo que entrou. 

Aí pulava tanto de alegria, aí os escravos iam lá olhar e tudo que eles... ficaram olhando aquele pé de 

árvore, caiam as frutinhas no chão e os escravos comiam. Ela fez a igreja. E foi o tempo que a 

Princesa Isabel passou a andar descalça também. Ela fez a igreja, ela completou, acreditou. É o motivo 

do mastro, porque nós não sabemos qual foi o pé de árvore que o Espírito Santo sentou, se foi 
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mangueira, pitombeira, bananeira, então, a gente pede para esse pé de árvore, esse tronco de pau, 

enfeita de murta, bota coco, bota tudo que puder, aí é o mastro, representa... O mastro do Espírito 

Santo representa a fartura da fé. A fartura da fé. E também o ritual da festa, porque onde tem o mastro, 

a pessoa já sabe que tem uma festa, é o ritual da festa. Em seguida, a Princesa Isabel começou a andar 

descalça e o pai falou. Ela disse que só calçava se ele assinasse a Lei do Sexagenário, né. E aí ele... 

Passou muitos anos, aí ela também não calçava, não calçou o chinelo, aí ele teve que escrever, assinou. 

E assim, o mérito foi deles lá, da Maria Tereza, da Princesa Isabel, porque ele tinha o coração bom. 

 

Gisélia – E tem o benzimento também do mastro, as caixeiras... 

Caixeira-régia – É, porque aí a gente não pode botar ele pagano. Aí já é o nosso ritual, aí a gente vem 

e benze aquele pé de pau, têm os padrinhos, têm as madrinhas, tem o mastaréu e tem o mastro. E a 

gente batiza, venha cá seu padre, mexe com seu livro oração, vamos tirar o mastaréu do Divino 

Espírito Santo. Pai, filho e Espírito Santo O mascareu tá batizado. Agora vamos batizar o mastro. Aí 

prossegue São João Batista batizou o Cristo, Cristo batizou João, ambos foram batizados naquele Rio 

Jordão (recita)”Naquele Rio Jordão, que era uma poça de água fria, aonde se batizou Cristo, filho da 

Virgem Maria”. E assim aí batiza e a gente bota ele em pé. Aí começou a festa. Só que a gente... O 

começou é esse. O começo da entrevista é esse, é o mastro. Depois é que vem aqueles... 

 

Gisélia -  Humm, humm.  

Caixeira-régia – (1h:16:40”)  

 

Gisélia - (risos) 

Caixeira-régia - Você não falou no mastro... 

 

Gisélia – É, não ia lembrar... (gravação interrompida). 
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APÊNDICE H 

Entrevista com Humberto do Maracanã 
São Luís, 21 de setembro de 2013                                                     

                                                      

 

Gisélia – Entregue, porque também eu viajei, fiquei fora. Estou morando agora em Salvador, né. 

Humberto – Humm, humm.  

 

Gisélia – Em 2015, eu venho definitivamente para São Luis, depois que eu defender a...  

Maria José – Depois eu vou olhar com calma. 

 

Gisélia – Tá, está certo. Mas essa é uma cópia. E há uma possibilidade de virar livro. 

(voz feminina) – Ai, que bacana! 

 

Gisélia – Na universidade (sorriso). Aí se isso acontecer, eu venho aqui novamente, está certo? 

Deixa-me botar aqui. Bom, eu queria a sua autorização para gravar a entrevista. Tudo bem?  

(voz feminina) –  Humm, humm.  

 

Gisélia - E é possível eu filmar também a entrevista? Ou é só... 

(voz feminina) – Não, tudo bem. 

 

Gisélia – Pode ser.  

(voz feminina) – Pode ser, pode. Aí tu vais de acordo com as perguntas. 

 

Gisélia – Isso. 

(voz feminina) – Se eu puder ajudar em alguma coisa também. 

 

Gisélia – Está ótimo. 

(voz feminina) –  Para complementar. Porque o mestre, ele está, ele melhorou muito, porque ele teve... 

 

Gisélia – Sim. Eu estive aqui no começo de junho do ano passado. 

(voz feminina) – Ah.   

 

Gisélia – No primeiro dia lá no Maracanã, eu vi o Boi do Maracanã, mas o senhor não estava, 

né? 

(voz feminina) – Estava, não fez foi cantar.  

 

Gisélia –  Não fez foi cantar? 

(voz feminina) –  Foi. 

 

Gisélia – Ah. 

(voz feminina) – Na abertura do Maracanã ele estava. 

Humberto – Estava. 

 

Gisélia – No ano passado. 

(voz feminina) – Foi, no passado ele estava. Estava lá, ele não fez foi cantar. 

 

Gisélia – Ah. 

Maria José –  Ele foi assim, foi assim mais devagar, mais lento. Ei, Marisa! Está tudo bem aí? Como é 

que está teu pai? Vocês estão aí? 

 

Gisélia – Mas agora o senhor está bem, está se recuperando.  

Humberto -  Estou bem. 

Maria José –  Está se recuperando. 
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Gisélia – Está fazendo atividade física, está caminhando. 

Maria José –  Está caminhando, ele tem fisioterapeuta. 

 

Gisélia – Ótimo. 

Maria José –  Está numa academia, fazendo... 

 

Gisélia – Ai, que bom! Musculação? 

Maria José – Não, fazendo exercícios mesmo, entendeu, com a fisioterapeuta para melhorar a 

mobilidade, que o médico dele disse. Mas está bem assim, Gisélia. Não pode é... É um “bem” que não 

pode abusar, não pode ser mais como era antes. 

 

Gisélia – Sim. 

Maria José –  Ele fez a cirurgia do coração, né, e depois... 

 

Gisélia – Ah, fez, nossa! 

(voz feminina) – Fez, fez. E depois... Antes disso teve um AVC, né, que não deixou muita... 

 

Gisélia – Ah, eu soube...  

Maria José –  Que não deixou muita sequela, mas deixou menos mobilidade, né? 

 

Gisélia – Certo. 

Maria José –  E aí a gente cuida, a gente vem monitorando e estamos aqui, sempre ele está aqui, 

sempre a gente está aqui cuidando de tudo, né. Os meninos ficam aqui, porque tem um Ponto de 

Cultura aqui, tem a Informática lá atrás, né. 

 

Gisélia –  Sim. Ponto de Cultura tem desde quando, Maria José? 

Maria José –  Desde 2010. 

 

Gisélia – Ah, desde 2010. Já posso?  

Maria José –   Pode. 

 

Gisélia – Já posso ir gravando? 

Maria José  –  Pode. 

 

Gisélia – Fico conversando aqui com os dois, certo?  

Maria José  –  Isso, isso. 

 

Gisélia – Então, me fale um pouquinho do Ponto de Cultura, Maria José. Como é que está o 

Ponto de Cultura? 

Maria José –  Ah, o nosso Ponto de Cultura, estamos aí há... na.. nas finalizações já dessa segunda 

etapa, né. Nós tivemos uma Oficina de Bordado, do... de Inclusão Digital, temos Confecção de 

Indumentárias, temos Confecção, temos Dança, Percussão e nós estamos aí nessa junção de... de... já 

dessa etapa do encerramento, né, que... que... 

(voz masculina) – Bom dia, Sr. Humberto. 

Humberto – Opa! 

Maria José –  Que... que... 

(voz masculina) – Como é que está o senhor? 

Humberto – Tudo bem. 

Maria José –  Está indo, muito boa, a aceitação é boa demais, né, principalmente a de Dança e a de 

Percussão e a Digital são muitos adolescentes, é muita criança na faixa etária de 10 anos para frente, 

né? Então, assim a procura é muito boa. E assim, para nós é muito gratificante junto da comunidade de 

ter esses cursos e o Ponto de Cultura está aí para somar, para ser mais uma sustentabilidade. Porque 

Pontos, nós já éramos, só estava faltando era documentar. Então, nós tivemos essa oportunidade de ser 

documentado pelo Ministério da Cultura e do Ponto de Cultura, porque Cultura o Mestre Humberto já 
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faz há mais de 40 anos. Então,  isso... isso... isso requer um Ponto de Cultura, né. Então, nós estamos 

aí, estamos cuidando e está indo. Muito bom, isso é bom, porque a gente confecciona as indumentárias 

do próprio Boi, né. Então, isso, esse... essa... esse entrosamento, essa... essa junção, essa troca de 

experiência, isso está sendo bom demais. 

   

Gisélia – E têm quantas pessoas atualmente envolvidas participando das Oficinas?  

Maria José –  Nós temos cada turma de 25 alunos, né. E nós temos para cada... para cada Oficina, nós 

temos os oficineiros, né. Então, nós temos uma equipe de 10 pessoas, que são os oficineiros, com 

coordenador pedagógico, com supervisor pedagógico, com... com coordenador geral do Ponto, né, e os 

oficineiros, né. E para cada turma a gente tem uma manhã e tarde nos horários de... às vezes, a gente 

vem para cá segunda, quarta e sábado ou então, quarta, quinta e sábado. Então, existem três vezes na 

semana que a gente sempre está aqui. Quando chega a temporada mesmo, aí a gente fica direto. Aí o 

Ponto funciona mesmo direto, entendeu? E o sábado, que a gente fica aqui o dia todo. 

 

Gisélia –  Entendo. Deixa-me perguntar aqui para o Sr. Humberto. Sr. Humberto, o senhor está 

satisfeito com o Boi do  Maracanã hoje? Como é que está, como é que o senhor avalia hoje o 

Boi?  

Humberto -  Cada ano que passa eu fico mais satisfeito com isso. Cada ano que ele sai melhor. 

 

Gisélia – E o que está faltando melhorar? Ou está... está bom demais! O que... Como é que o 

senhor avalia?  

Humberto – Eu acho que está bom. 

 

Gisélia – É? 

Humberto – É. 

Maria José – (risos) Ah, eu também acho que está bom. Porque assim, a gente já veio... aí chegou  

num patamar que não... que tem que estar lá em cima e não pode descer. 

Humberto – E não dá mais para crescer. 

Maria José –  Não dá mais para crescer. (riso) Complemente, Mestre, não dá mais para crescer.  

 

Gisélia – Não dá mais?  

Humberto – É, não dá mais para crescer. 

Maria José –  É. (riso) Estão dando dez, doze carros, né, Mestre? 

Humberto – É, acho que não dá mais para crescer. 

 

Gisélia – Além do Boi, vocês têm outras festas que vocês realizam. Por exemplo, eu já vim aqui 

na Festa de Reis, né.  

Humberto -  É. 

Gisélia – E vocês também….  

Maria José –  Participa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  É. Tem a Festa dos Reis que a gente sempre participa, tem a Festa do Divino também 

que a gente sempre participa assim. Participa indo, né, junto da comunidade, entendeu. Sempre que 

tem essas festas religiosas, Humberto nunca deixa de estar. Ele sempre vai.  

Humberto – Amém, Jesus. 

Maria José –  Ele sempre vai. Ele sempre marca presença, ele sempre ajuda no que for necessário, o 

Boi também ele ajuda, aqui a nossa comunidade boeira sempre está lá, a gente vai para lá, ajuda no 

que for necessário, a gente sempre tem essa integração. 

 

Gisélia – Mas a dos Reis é vocês mesmos que fazem. 

Maria José –  Os Reis, não. Os Reis tem um pessoal que faz, mas a gente sempre está ligado.  

 

Gisélia – O Divino também?  

Maria José –  Bem ligado. 
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Gisélia – Humm, humm. Tem outra festa que tenha uma relação bem aproximada do Maracanã 

assim? 

Maria José –  Não. 

 

Gisélia – São essas duas. 

Maria José –  São.  

 

Gisélia – Além do bumba meu boi, certo. 

Maria José – A Festa da Juçara…. 

 

Gisélia – É muita coisa, né? 

Maria José –  À Festa da Juçara a gente sempre vai, mas são outras pessoas que cuidam, né. São outras 

pessoas que cuidam, mas a gente sempre vai, visita. O Boi sempre brinca, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Nunca deixa de…. de não estar…. não estar de fora da festa, né. A gente sempre vai. 

 

Gisélia – Sr. Humberto, eu queria saber do senhor um pouco mais sobre a sua poesia. Depois 

que eu fiz aquela entrevista com o senhor sobre a... o seu trabalho no Bumba Meu Boi, a sua 

experiência de vida. O senhor inclusive chegou a me relatar algumas das poesias. E eu fiquei 

cada vez mais encantada, né, com o seu trabalho. Como é que o senhor.... Quais são assim os 

tipos de toadas que o senhor assim, ao longo da sua história, como é que o senhor classificaria? 

Classificaria... Tem a toada de pique, que outras toadas o senhor faz, desenvolveu? O que o 

senhor poderia me falar sobre isso. 

Humberto -  Estou levando mais em termos da poesia, não é. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – Poesia cantada. E as toadas, geralmente, não têm quase…. quase nada de poesia, tem mais 

é... praticamente cantar, cantar, cantar e cantar. E eu achei que a minha devia ser um pouco diferente.  

 

Gisélia – Humm, humm.   

Humberto - E eu faço um pouco diferente, que é isso, poesia. 

 

Gisélia – Fale-me um pouquinho da toada de pique. 

Humberto – A toada de pique é a toada que a gente bota outro cantador, provocando ele. 

 

Gisélia – (riso) O senhor retomou essa toada de pique? Como é que hoje... Que toada o senhor 

esta compondo? Que poesia o senhor está compondo?  

Humberto - É mais no nível de “Maranhão, Meu Tesouro,  Meu Torrão”. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto - É mais apegado a ela “Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão”. E fiz outras poesias 

também. 

 

Gisélia – E por falar nisso, como é que surgiu “Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão”? Essa 

expressão de onde veio? 

Humberto – Ah, eu vi. Primeiro eu vi o... a foto do Sarney com os dizeres.  

 

Gisélia – (risos) 

Maria José –  Pára de se emocionar. 

Humberto – “Maranhão, minha terra, minha paixão” lá no departamento, uma foto assim eu eu gravo, 

eu gravei isso. Aí eu disse “Ah, isso aqui vai ser uma toada “Maranhão, minha terra, minha paixão”, aí 

eu fiquei logo dizendo  “Maranhão, meu tesouro, meu torrão”.  
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Maria José – Ai, que lindo! 

Humberto – Fui descrevendo tudo que ela... que ela produziu  

 

Gisélia – E virou um hino, né. 

Humberto -  E virou um hino. 

 

Gisélia – Hoje todo mundo canta e se emociona. 

Humberto – É mesmo. 

 

Gisélia – E o senhor considera que é a sua melhor produção, a sua melhor poesia ou não? É 

muito pouco, né, para uma obra tão vasta, né. 

Humberto - Eu acho que “Maranhão, Meu Tesouro,  Meu Torrão”, eu considero a melhor. Tem muitas 

toadas boas, bonitas tá entendendo? Mas eu achei muita inteligência, Maranhão, meu tesouro, meu 

torrão. 

 

Gisélia – Sr. Humberto, conversando com Murilo, Murilo Santos, né. 

Humberto – Humm, humm.  

 

Gisélia – Ele me falou inclusive que há um tempo atrás, ele viu uma matéria que saiu na Mirante 

sobre Toada de Pique. O senhor tem lembrança dessa... dessa matéria? 

Humberto -  Matéria? 

 

Gisélia – No jornal, no telejornal sobre toada de pique? 

Humberto – Não vejo quase, não. 

 

Gisélia – Humm, humm. Hoje o senhor continua compondo toada de pique?   

Humberto -  Eu faço quando alguém me provoca. 

 

Gisélia – E o senhor está sendo bastante provocado atualmente? Nos últimos... 

Humberto – Quase não. 

 

Gisélia – Por que o senhor acha que não está mais sendo provocado? 

Humberto -  Eu acho que são os cantadores que... que cantavam pra mim me provocando, alguns... 

teve alguns que já morreram e outros estão ainda vivos, mas não têm mais coragem de me provocar, 

porque sabem que eu respondo na hora. 

 

Gisélia – Mas então, a toada de pique, ela está, digamos assim, perdendo o fôlego, está sendo... 

Humberto – Não, não está perdendo o fôlego, não. Ela já foi mais... já foi mais forte.  

 

Gisélia – Qual é o tipo de toada hoje que acaba predominando no seu trabalho? 

Humberto -  Toadas... toadas históricas, canta sempre alguma coisa do povo, alguma coisa da 

agricultura enfim, não tem mais aquela que eu era o safadão, (12:16”) e eu nunca gostei dessas, fiz 

algumas, mas não simpatizo muito com a qualidade. 

 

Gisélia – Por que o senhor está dando mais atenção à toada histórica?  

Humberto – Porque é... eu acho mais social, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto -  Aonde o boi chega, todo mundo quer ouvir essa, todo mundo quer ouvir... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – O povo... Pode ser o boi deste tamanhinho,mas a gente chega e o povo lá pedindo “Ah, 

Maranhão, meu tesouro, meu torrão”. 
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Gisélia – Agora outro dia eu acho que... Ano passado, eu vi uma matéria também sua sobre aqui, 

feita pela televisão, acho que no dia do batizado do Boi, né.  

Humberto -  Humm, humm.  

 

Gisélia – E aí o repórter entrevistou o senhor e pegou o momento em que você... em que o senhor 

disse assim “Esse é para ele, a gente faz tudo isso para ele”. E me... me veio no sentido assim “ao 

santo”, né, ao São João. 

Humberto – É. 

 

Gisélia – É isso mesmo? 

Humberto -  É, isso mesmo porque a morte do boi é da..., o batismo do boi é pra São João. 

 

Gisélia – Qual é a relação entre o Boi e a religiosidade?  

Humberto – Porque essa festa, ela é feita em torno da fé que a gente tem por São João. Então, tudo que 

se faz e se oferece pra São João. 

 

Gisélia – Agora naquele vídeo que foi feito, naquele documentário feito pelo grupo A Barca o 

senhor também fala um pouco de Encantarias.  

Humberto -  É. 

 

Gisélia – Qual é a relação entre o Bumba Meu Boi... 

Humberto – Eu falo sobre Encantarias. 

 

Gisélia – E as Encantarias? 

Humberto -  A gente encontrou um  pessoal mais velho, os cantadores mais velhos que cantavam 

muito o povo de Encantaria. E eu achei bonito e entrei também nessa, o povo de Encantaria. 

 

Gisélia – O que é Encantaria no Bumba Meu Boi? O que significa? 

Humberto – Acho que tem alguma coisa a ver, tem alguma coisa a ver com isso, com Encantaria. 

 

Gisélia – O senhor acha que hoje a Encantaria, ela está sendo mais respeitada no Maranhão? Há 

menos preconceito?  

Humberto -  É, está mais respeitada. 

 

Gisélia – A que se deve isso? 

Humberto – Estou percebendo que... que não está mais havendo aquele preconceito de “Não fala nisso 

aí, não fala em Encantarias, o povo não gosta muito”. Depois diz: Não, canta essa aí, canta essa”...  

 

Gisélia – O senhor enfrentou esse tipo de dificuldade?  

Humberto -  Enfrentei. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – Como poeta. Esse negócio de Encantaria é de terreiro de mina, não isso não nada a haver 

com terreiro de mina. É o Boi. O Boi, sim. 

 

Gisélia – O Boi, ele tem uma relação com o tambor de mina? 

Humberto -  Tem. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – Com  certeza, tem. 

 

Gisélia – Humm, humm. Que relação é essa? O senhor poderia me contar um pouquinho? 

Humberto -  Acredito que seja... Os cantadores que já foram, eles passam a participar também do Boi. 

 

Gisélia – No seu caso, o que o senhor diria? Quem que já passou e que hoje, digamos... 
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Humberto – (16:07”) já foram muitos cantadores, aqui do Maracanã foi o Cândido Reis que é o pai de 

Ângelo, o pai de Chiador. Já foi lá do caminho de Ribamar, foi o Zé Camões. Foi Antônio Maconha, 

foi um grande cantador. Da Maioba, foi [16’40’’] já foram vários, vários cantadores. 

 

Gisélia – Esses cantadores então, o senhor acha que de alguma forma eles iluminam? 

Humberto -  Iluminam e influenciam também. 

 

Gisélia – Influenciam, humm, humm. E outro tipo de encantado? 

Humberto – Ah, a gente canta, sauda. 

 

Gisélia – “Sauda”? 

Humberto -  A gente sauda. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – (cumprimenta as pessoas que entram no local) Tudo bem, tudo bem. Está na nossa área, 

né? 

(voz masculina) – (17:12”) 

Humberto – Lá do (17:14”) 

 

Gisélia – Tudo bem? 

Humberto -  Lá também acabou o Boi, né. 

(voz masculina) – Acabou o Boi. 

 

Gisélia – Acabou?  

Humberto –  o Boi, Itapera, já passou. 

 

Gisélia – Ah, sim? 

Humberto -  No (17:26”) já passou. 

(voz masculina) – No (17:27”) 

Humberto – Fizeram a morte 

 

Gisélia – Ah, sim, sim. Humm, humm. Está certo. 

Humberto – Vamos sentar. 

 

Gisélia – Está bom. (sorriso) Então, eu estou insistindo um pouquinho sobre essa questão do 

tambor de mina, porque eu estou fazendo também pesquisa também, né. 

Humberto -  Ah, sim. 

 

Gisélia – É, aí eu queria entender melhor essa relação entre o Bumba Meu Boi e... e tambor de 

mina. 

Humberto – De mina. 

 

Gisélia – Humm, humm. O senhor tem toadas em que o senhor mostra essa relação? 

Humberto -  Tenho. (canta) “Meu São João eu já treinei/ o meu batalhão e já lhe entreguei/ me ajude a 

(18:14”)/ Com o senhor, São Pedro e Santo Antônio e São Marçal/ Oh, Virgem Maria e os amigos do 

fundo/ me defendam dos perigos e das feras deste mundo”. Essa foi a primeira toada que eu cantei 

homenageando o povo do fundo. 

 

Gisélia – Entendi. Que lindo, Sr. Humberto! E como que é isso dentro do Boi, do Bumba Meu 

Boi com as pessoas mais jovens? Se elas aceitam. 

Humberto – Eles aceitam. Aceitam, gostam de cantar também, gostam de prestar suas homenagens. 

 

Gisélia – O senhor acha que agora há uma tendência em continuar, em fortalecer essa relação? 

Humberto – É, é verdade.   
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Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – É verdade, é uma tendência, sim. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto -  A rapaziada também gosta de cantar. 

 

Gisélia – Sr. Humberto, o senhor hoje é uma pessoa muito conhecida, né, no Maranhão e fora do 

Maranhão. Como é que o senhor... Isso por conta da divulgação do Bumba Meu Boi, né... 

Humberto – Humm, humm.   

 

Gisélia – Através da imprensa. Como é que é essa relação entre o senhor, o Bumba Meu Boi de 

Maracanã e a imprensa local? Como que é isso? Como é, onde começa essa aproximação? 

Quando começa? 

Humberto -  Começa a partir de... de maio. De maio, junho. E essa aproximação, ela acontece 

exatamente nesse período. Quando a gente é convidado para cantar qualquer toada, a gente pode se 

lembrar de uma dessas que pode cantar, que não tem problema, não tem preconceito mais. 

 

Gisélia – Humm, humm. E quando o senhor olha lá atrás, quando o senhor começou, assumiu o 

Bumba Meu Boi, havia essa aproximação com a imprensa local? Os jornalistas vinham aqui ou... 

ou  não?  

Humberto – Não, não tinha muita aproximação, não. Depois que eu comecei cantar, já tinha algum 

jornalista pairando aí, mas era assim... não era diretamente. Depois passou, enfim, a gente começou a 

cantar e coisa assim... 

 

Gisélia – O senhor acha que o senhor foi assim fundamental para divulgar o Bumba Meu Boi 

(21:07”) para divulgar, para manter essa aproximação entre o grupo de Bumba Meu Boi e a 

imprensa, por que antes era menos? Como é que era? Eu queria que o senhor falasse da sua 

participação. 

Humberto -  O grupo de Bumba Meu Boi depois de... de da década de 60, a imprensa começou a entrar 

mais e ficou mais fácil para o Bumba Meu Boi também. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Maria José –  E hoje ela já... Hoje ela já atua mais, né. Você vê hoje o Maracanã tem um assessor de 

imprensa. 

 

Gisélia – Ah, é? 

Maria José –  É, tem um  jornalista que cuida dessa parte da imprensa, de jornais, de entrevistas, de 

agendamento das coisas. Então, isso evoluiu muito, né. Como o Mestre falou, na década de 60 veio... 

veio... foi melhorando, hoje nós estamos em 2013 e avançou. Avançou de tal forma que hoje tudo é 

mídia, tudo é mídia, tudo é jornal, né, tudo é...   

 

Gisélia – (22:28”) só um minutinho. 

Maria José –  Vou pegar para ti. 

 

Gisélia – Obrigada. E essa... e esse tipo de exposição, o senhor gosta, Sr. Humberto? 

Humberto -  De? 

 

Gisélia – Exposição na mídia. 

Humberto – Eu gosto também. 

 

Gisélia – Humm, humm. Ajuda, atrapalha? 

Humberto -  Não. 

 

Gisélia – Ajuda e atrapalha? (risos) 

Humberto – Ajuda. 
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Gisélia – Mais ajuda que atrapalha?  

Humberto -  Mais ajuda. 

Maria José –  É, ele é assim. E ele se educou muito, porque essa história de jornalista, tem hora que ele 

acha que é muito chato, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Tem hora que ele acha “Ah, mas eles não têm hora para... para fazer entrevista? Eles não 

têm hora para procurar a gente”? E eu digo “Não. Você é a pessoa que eles estão procurando”, eu 

sempre falo disso para ele, né. A mídia é uma coisa muito boa, que ela te bota lá em cima, mas ela 

também te bota lá embaixo, né. Ela atende... ela atende disso. 

 

Gisélia – Sim, sim. 

Maria José –  E assim, eles... Eu faço, um exemplo assim, eles vão me procurar? Não vão. Vão 

procurar ele. Ele é que é a estrela de São João. Ele é que é a estrela do Boi. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Maria José –  Então, não vai me procurar. Então, eu só me encarrego de agendar junto com esse outro 

assessor, né. De... de ver... Agora nós  estamos mesmo agendando uma... essa semana toda para cuidar 

do Ponto BR, que é a turnê que ele vai fazer, né... 

 

Gisélia – Humm! 

Maria José –  Com esse projeto, né, que tem de fazer nove estados brasileiros, né. 

 

Gisélia – Humm! 

Maria José –  E daí começa a partir... Ele não foi esses dois dias, ontem e hoje, porque era muito 

corrido, muito cansado, não dava por causa do manuseio. 

 

Gisélia – Sim. 

Maria José –  Mas a partir do dia 1º de outubro, ele é que está indo, entendeu? Então, muito corrido, 

porque tem toda uma divulgação, tem toda uma imprensa, vamos ter tudo... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Todo... toda essa... essa formalidade de imprensa. 

 

Gisélia – Certo. Começa quando esse projeto? 

Maria José –  O projeto já começou... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Do Ponto BR, é um projeto que é formado por... por um grupo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  De vários artistas de vários estados, né, tem um suiço, tem de Recife, tem Humberto do 

Maranhão, tem Zezé Menezes, tem Henrique Menezes, tem... tem a Renata Amaral, tem o Thomas, 

tem o André Magalhães. Então, eles são um contexto, né, de... de artistas que elencaram esse grupo 

que é denominado Ponto BR. Então, eles já estão, fizeram Salvador ontem, hoje vão fazer Maceió, dia 

27 faz o Maranhão e dia 1º vamos para Recife. Daí a gente vai a São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, 

entendeu, assim. 

 

Gisélia – E é só... É só o Sr. Humberto ou vai o Boi também? 

Maria José – Humberto vai representando o Bumba Meu Boi do Maranhão junto com Ribinha,  

Humberto –  junto com o grupo. 

Maria José –  O grupo todo vai. 
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Gisélia – O grupo todo vai, certo. E quando chega a televisão assim para fazer gravação? 

Imagino que aí, se o Boi, ele tem um ritual a seguir, acaba interferindo nesse ritual,  né? 

Maria José –  Tem hora que ele não gosta. (riso) 

Humberto – É, tem coisa que a gente não gosta. 

Maria José –  Mas hoje ele já se educou muito, viu, Gisélia. 

 

Gisélia – (riso) 

Maria José –  Hoje ele já se educou muito para isso, né. E eu digo para ele “Você está há 40 anos. Tem 

70 e poucos anos de vida. Eu estou criança, verde para te dizer isso. Então, você precisa se educar para 

isso”. 

 

Gisélia – Ah (25:51”)  

Maria José –  E graças a Deus ele consegue ouvir a gente... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Ele consegue atender os jornalistas, ele não... Ele hoje, ele não... Ele não consegue se 

esconder, se fingir disso, não. Porque um dos caras hoje da mídia é ele. 

 

Gisélia – Certo. 

Maria José –  Um dos caras de Bumba Meu Boi do Maranhão é ele. 

 

Gisélia – É ele. 

Maria José –  Não é? Eles não procuram outras pessoas para fazer nada, se não é o Humberto. Mesmo 

com menos mobilidade, mesmo com tudo isso, mas é a autenticidade que ele tem, né. 

 

Gisélia – É. 

Maria José –  O nome que ele tem. O nome que ele elencou nesse Maranhão e um grande grupo que 

ele tem no Maranhão.   

 

Gisélia – É, é verdade. (risos) Quer dizer, que tem hora que atrapalha também. 

Humberto – É. 

 

Gisélia – É, né, Sr, Humberto? 

Humberto -  É. 

 

Gisélia – O tempo do... do pessoal da imprensa é diferente do tempo do Boi?  

Humberto – É. 

Maria José –  É, (riso) é diferente. 

 

Gisélia – Mas chega um momento em que acaba se entendendo também, né. 

Humberto -  É, a gente já se entende bem. 

 

Gisélia – (risos) 

Maria José –  (riso) Eu me lembro, hein, Gisélia...  

 

Gisélia – Ãh? 

Maria José –  Eu me lembro que a Regina Souza, é muito amiga dele, né.  

 

Gisélia – Sim. 

Maria José –  A jornalista. 

 

Gisélia – Sim. 

Maria José –  E ela chegou aqui acho que há uns seis ou oito anos atrás, não é Mestre? 

Humberto – É. 
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Maria José –  Mais ou menos, acho que uns oito ou nove anos atrás, ela chegou num sábado, meio dia 

na hora de um ritual religioso que a gente estava fazendo aqui, né. 

 

Gisélia – Ah... 

Maria José –  Que a gente sempre faz, coloca as luzes para São João, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Que é uma coisa que ele cultua, que ele cultiva, né. 

 

Gisélia – Sim. 

Maria José –  E a gente naquela hora vai tendo esse segmento, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Aí ela chegou meio dia e ficou perguntando o que era tudo. E queria gravar também. Aí 

Humberto “Ah, não. Não. Não vou fazer nada disso”  não sei o que e tal e tal. E ela disse assim... Aí 

ela ficou, parou. Aí eu disse “Olha, Mestre, eu não gostei da maneira como você tratou a Regina”. Aí 

ele “Ah, mas esses jornalistas não têm hora para vir”? Aí ela disse assim “Sr. Humberto então, nós 

vamos fazer o seguinte, eu vou e na hora do ensaio do boi, eu venho, porque eu sei que o senhor está 

estressado”. (risos) Aí ela foi embora. Quando deu onze horas da noite, ela estava aqui. Aí ela “Sr. 

Humberto, agora o senhor está menos estressado? Está mais calmo agora?”, diz ele “Agora eu estou. 

Agora dá” e se entenderam. E daí criou... criaram essa paixão entre eles, né.   

 

Gisélia – Sim. 

Maria José –  Que ela é louca por ele! 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Tanto é que as reportagens que tem quando se trata de Humberto de Maracanã, qualquer 

coisa, ela “Eu é que vou fazer”. Então, há uma disputa entre ela, entre o [.28’8’’]. 

 

Gisélia – Werton.  

Maria José –  E entre Werton... ele. Menina, é uma confusão! “Não, o Humberto, eu é que vou fazer. 

O Humberto, eu que faço”. Aqui é do batizado desse ano, que veio foi Werton (28:10”) 

 

Gisélia – Sei. 

Maria José –  Aí ano passado, que veio também foi Werton, aí outra vez foi o [28’22’’] que veio, aí ela 

também veio. Mas é assim, aí “Não, Sr. Humberto, nós vamos fazer o seguinte, eu vou, o senhor cuide 

das suas coisas, que o senhor está estressado. O Sr. Humberto deve estar  estressado demais”. Aí 

quando ela chegou no terreiro “E aí, Sr. Humberto,  hoje vai dar para fazer”? E ele “Agora vai dar para 

fazer”.  

 

Gisélia – (risos) 

Maria José –  Tem de dar essas coisas, né. 

 

Gisélia – Está certo. 

Humberto -  É. Procurar o momento que a gente aceite, né. 

 

Gisélia – Claro. 

Humberto – E tem hora que a gente não está para nada. 

 

Gisélia – Claro! Imagina, todo mundo. 

Maria José –  É, é verdade. 

 

Gisélia – Imagina o senhor, que é bastante assediado, né, então tem uma hora que cansa. Mas a 

Maria José falou de uma coisa que me... me instigou a perguntar. Eu queria que... Claro, tem a 
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festa do Bumba Meu Boi, mas têm os rituais religiosos. Eu queria que o senhor me falasse um 

pouquinho desses rituais, se é que é possível falar, né? 

Humberto – (29:04”) 

 

Gisélia – O que  for possível falar, é claro. Que rituais são esses? 

Humberto – Bem, é aquilo que se usa na Igreja Católica também. 

 

Gisélia – Sim. 

Humberto – Com luzes de várias cores... 

Maria José –  Banho. 

Humberto – Defumador, banho. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto -  Essa coisa aí. 

Maria José –  Aquela corrente de oração. 

Humberto – É. 

 

Gisélia – Sim. 

Maria José –  Entendeu, a corrente de oração, luzes (29:29”) 

Humberto – Além da ladainha. 

Maria José –  Além da ladainha, né.  

 

Gisélia – Mas têm datas específicas para fazer esses rituais?  

Maria José –  Tem. Geralmente, quando acontecem os ensaios...  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Quando acontecem os ensaios, quando já vai acontecer o Batizado do Boi e quando vai 

acontecer a morte do Boi. Eles... Assim a gente tem um seguimento o ano todo. Por exemplo,  o altar 

de São João, ele não fica sem luz o ano todo. 

Humberto – Humm, humm.  

Maria José –  É um ritual que a gente tem religioso de colocar luz para São João. Agora os outros 

rituais...  

 

Gisélia – 365 dias? 

Maria José –  365 dias tem que ter luz para São João e ali para São João. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Então,  quem não tem a gente faz a vaquinha, vamos comprar. “O altar de São João não 

tem luz, vambora comprar. O altar de São João não tem luz, vambora comprar”. Então, tem disso. 

Agora os outros que têm esse recomeço do Domingo de Aleluia, que é o pontapé inicial, aí depois os 

Ensaios do Boi e aí vai a temporada e daí vem a Morte do Boi. Seria esse contexto da religiosidade 

dele, que ele cultua... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Maria José –  Aquele... aquela crendice, entendeu, tudo isso. 

 

Gisélia – E sempre foi assim, Sr. Humberto? 

Humberto – Sempre foi assim. 

 

Gisélia – Antes o senhor já tinha esses rituais ou começa com o senhor?  

Humberto -  Tinha. 

 

Gisélia – Já tinha? 

Humberto – Já tinha. 
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Gisélia – Humm, humm. O senhor só manteve. Acrescentou alguma coisa? 

Humberto -  Não. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – Sempre procurei manter o que já existia. 

 

Gisélia – Humm, humm. Por que é importante o ritual, Sr. Humberto? 

Humberto -  É a fé. É uma força da fé, manter aquela coisa em dia. 

 

Gisélia – E quem participa? 

Humberto – Têm mais alguns que participam. 

Maria José –  Não são muitas... 

Humberto – Mulheres... 

Maria José –  Não são muitas pessoas. São pessoas da nossa confiança. 

Humberto – Mulheres, homens... 

 

Gisélia – Humm, humm, entendi. É um grupo pequeno... 

Humberto -  É. 

 

Gisélia – Que participa. Humm, humm. E essa tradição tem sido repassada para os mais jovens 

ou não? Ou ainda... 

Humberto – É ainda hoje em dia, continua ainda bem forte aí. 

 

Gisélia – Humm, humm. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora da sua história 

política lá do começo, da sua participação na CPT. O senhor frequentava a Casa dos Padres ali 

no Tirirical? 

Humberto -  É, eu frequentava. 

 

Gisélia – Fale-me um pouquinho. 

Humberto – Eles me procuravam como líder da comunidade. 

 

Gisélia – Sim. 

Humberto -  E cheguei a ser líder da Igreja também, né, da Igreja Maior. Eles viram a...assim... a... as 

atividades da Igreja e me convidaram para ser líder, para ser líder também. Aí eu entrei até quando 

eles foram deixando a... a igreja. Freiras, padres, tinha até uma freira que a gente está esperando, que 

ela vem todo ano quase, nessa época de fim de ano ela vem chegando aqui para tirar férias. É a 

Bárbara. 

 

Gisélia – O senhor conviveu com a Irmã Doroty? 

Humberto – Doroty? 

 

Gisélia – Doroty. 

Humberto -  Pouco. Eu estava olhando o caso que se deu com ela. 

 

Gisélia – Sim. Ontem teve o julgamento, né, do... 

Humberto – Foi. 

 

Gisélia – Qual foi a importância desse momento na sua vida?  

Humberto -  A importância: foi uma coisa que me tomou muito tempo, mas valeu a pena. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – Valeu a pena. 

 

Gisélia – Por que o senhor diz que valeu a pena?  

Humberto -  É, porque eu aprendi muita coisa, viajei muito também, né. 
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Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – Fui líder. 

 

Gisélia – Senhor... Sr. Humberto, voltando aqui à questão dos rituais, eu lembrei, os rituais são 

só aqui ou o senhor faz algum ritual fora da sede do... do Boi?  

Humberto -  Não, não faço. 

 

Gisélia – Não tem nada na mata? 

Humberto – Não, não tem. 

 

Gisélia – Na praia? 

Humberto -  Só se é recomendado. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto - “Olha, você vai na praia. Faça isso, isso” aí se vai. 

 

Gisélia – Humm, humm. O senhor tem o guia ou vários guias que o acompanham? 

Humberto -  Tenho, tenho alguns guias. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto – Tenho alguns guias. 

 

Gisélia – O senhor frequenta algum... algum espaço? 

Humberto -  (34:38”) eu frequento. 

 

Gisélia – Humm, humm. Eu poderia saber ou... 

Humberto – É, pode sim. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto -  Tem o Terreiro de Zeco que é o Donzinho de Légua. Eu sempre frequentei esse. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto –  Há muito tempo. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto -  Sempre procuro seguir o que ele me diz “Olha, você faça isso, isso e isso. Faça isso, isso, 

isso” é bom. 

 

Gisélia – E isso, claro, vale para a condução do Bumba Meu Boi. 

Humberto – É. 

 

Gisélia – Está bom. E há uma... uma... Eu queria que o senhor me apresentasse uma última 

produção sua, alguma última poesia, é possível?  

Humberto -  É. Tem, deixa eu me lembrar aqui. 

 

Gisélia – Ou o que que o senhor está agora, digamos, até retomando? Tem poesias e toadas que o 

senhor está retomando? 

Humberto – Não, não. Não tem nada agora assim. 

 

Gisélia – Humm, humm. O Murilo até me falou de uma, disse “Ah, outro dia eu vi Humberto  e 

fazia muito tempo que eu não ouvia ele cantando: cinco letras do nosso alfabeto/ na hora da 

viagem”...  

Humberto -  Essa foi um das primeiras a toada de despedida. Cinco Letras (canta) “Cinco letras do 

nosso alfabeto é que formam aquela palavra/ que se diz para outro na hora de viajar/ Cinco letras do 
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nosso alfabeto  é que formam aquela palavra/ que se diz para outro  na hora de viajar/ Que é um “a” 

um “d” e um “e” é um “u” e um “s” podem soletrar/ isso quer dizer adeus morena, mas um dia eu vou 

voltar”. 

 

Gisélia – Nossa, que privilégio, Sr. Humberto! (sorriso) Deixa-me desligar aqui. Obrigada, 

obrigada mesmo! 

Humberto – A você.  

 

Gisélia – Eu espero não estar incomodando muito o senhor. Mas então, assim, só para eu 

entender, tem a toada de pique, tem essa toada... essa toada, digamos, mais de encantaria... 

Humberto -  É. 

 

Gisélia – Tem a toada histórica. 

Humberto – Tem. 

 

Gisélia – É isso? 

Humberto -  Isso, mais poética. 

 

Gisélia – Mais poética. Humm, humm. E hoje em dia, hoje, o senhor está... Ah, você disse que 

está mais para histórica, né? 

Humberto – É, mais para histórica. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Humberto -  Se o cantandor, né, me provoca, mexe no meu lombo...  

 

Gisélia – Sim.  

Humberto – Eu sou tratado como Guriatã. 

 

Gisélia – Sim. 

Humberto -  Eles não chamam “Humberto”, mas eles chamam Guriatã. 

 

Gisélia – Sim. 

Humberto – Aí ele escuta também. 

 

Gisélia – (risos) Está certo.   

Maria José –  Foi tudo bem aí, Gisélia? 

 

Gisélia – Foi, foi tudo bem. 

Maria José –  (37:37”) 

 

Gisélia – Foi, foi sim. Ave Maria, sempre! 
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APÊNDICE I 

Entrevista com Roberto Appel, Diretor de jornalismo da TV Bahia 

São Luís, 13 de junho de 2013 

DURAÇÃO: 1h23:29" 

 

Entrevistado- Agora acendeu uma luzinha. 

 

Gisélia – Ah, então, pronto. Então, está ótimo. 

Entrevistado- (00:01”). Veja aí. 

 

Gisélia – Então, ele está.  

Roberto - Veja aí. 

 

Gisélia - Isso. É porque ele tem que dar o tempo dele. Está, já está gravando. 

Entrevistado- Agora vai? 

 

Gisélia – Vai, agora vai. (gravação interrompida e retomada). Isso. Então, o senhor podia só 

me... me falar, repetir só está experiência de hoje? 

Roberto - O que aconteceu? Eu acho que coincide... coincidiu com o evento. 

 

Gisélia – Posso tentar usar esse aqui também? 

Roberto - Pode, pode usar o que você quiser. 

 

Gisélia – Obrigada. 

Roberto - Não tem nada de segredo aqui. 

 

Gisélia – (riso) 

Roberto - É um livro aberto. 

 

Gisélia – Sei. 

Roberto - O que a gente fez? Aproveitou a data, Santo Antônio. 

 

Gisélia – Sim. 

Roberto - Aproveitou a data, aproveitou São João, São João que no Pelourinho tem um grande evento 

de São João. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Roberto - E aproveitou que nós queríamos também testar, já que estamos na véspera da Copa das 

Confederações, um novo equipamento já, novos equipamentos em HD, em High Definition, para que a 

gente pudesse ter uma ideia de como a gente vai aproveitar para frente e pode aproveitar para valorizar 

os nossos produtos. Por que isso? Falando deste tema aí seu, porque, na verdade, hoje por mais que 

você tente, invente, faça diferente, você vai ganhar hoje em audiência e vai ganhar a preferência – no 

nosso caso, do telespectador – com um produto de qualidade. Com tantas escolhas, com múltiplas 

escolhas, com tantas mídias que nós temos hoje à disposição, com a TV a cabo sendo vendida a R$ 

29,90 com disposição de inúmeros canais, né? Você hoje tem que ter cada vez mais produtos de 

qualidade, você tem que investir cada vez mais. Isso é bom para os profissionais, porque você está 

investindo cada vez mais, contratando cada vez mais, né? Você tem que investir na tecnologia e no... e 

em pessoal. Tecnologia, quem tem dinheiro compra, isso pode ser igual para todo mundo. Além da 

tecnologia, você tem que ter um grupo de qualidade, né, um grupo treinado, preparado para usar essa 

tecnologia, né, mas que entenda muito bem da profissão, entenda muito bem, seja verdadeiramente 

interessado em Jornalismo, em noticias e realmente, ser treinado, experimentado para fazer com que 

os produtos tenham qualidade e você explore completamente todo esse processo de produção de 

televisão e possa dar para o telespectador um produto diferenciado.Ele quer saber hoje em que você é 
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melhor do que o outro. Felizmente, o que? A Rede Bahia de Televisão, ela é líder do mercado, é a 

maior emissora do Norte e do Nordeste, nós lideramos em todos os nossos produtos, né, e, 

evidentemente, com o tempo, o que acaba acontecendo? Você tem uma fuga da TV aberta para outros 

canais com a possibilidade hoje que todo mundo tem, mas você tem... por isso mesmo exige de nós o 

que? Que cada vez mais a gente se qualifique mais, busque mais alternativas para dar para o 

telespectador e dizer “Olha, fique com a gente, porque nós temos qualidade, temos o melhor produto e 

podemos a partir daí continuar mantendo essa reciprocidade com o telespectador. Ou seja, aqui você 

tem qualidade, aqui você tem precisão, aqui você tem ética, aqui você é muito bem... sai muito bem 

informado, aqui você tem respeito ao cidadão, às leis, ou seja, você está sintonizado num canal, né, 

que tem... que respeita a privacidade, ou seja, tem regras editoriais bem claras para que a gente possa 

manter essa relação de confiança e de credibilidade com o telespectador. O exemplo de hoje foi apenas 

um disso. Então, o nosso trabalho é esse, cada vez procurando qualificar mais, cada vez treinando mais 

o grupo para que ele se aperfeiçoe e seja cada vez mais preparado para a prática da modernidade, que 

vai significar o que? A manutenção da liderança. A manutenção da liderança e produtos cada vez mais 

qualificados e profissionais também mais valorizados e assim por diante. Então, é esse o... esse é o 

nosso espírito. Você sabe que hoje a... a... o crescimento dos outros canais hoje, que é a TV fechada, 

né, foi muito grande. De um ano para cá, de dois anos para cá extremamente grande e em várias, 

várias camadas, né, nas camadas mais... mais populares e mais... mais... que não é a classe A e B, né, é 

a classe C e D, o avanço dessa classe fez com que as pessoas tivessem mais possibilidades hoje. Então, 

se a TV Bahia liderava e, a partir dela tinha... tinham outros canais que estavam em segundo e terceiro 

lugar, hoje outros canais e outros aparelhos, quer dizer, OCN que a gente chama, outros canais, os 

outros canais já lideram – já lideram não – já estão em segundo colocado na Bahia. Hoje o segundo 

colocado não é mais a televisão B, a C e a D, o segundo colocado hoje em muitos horários já são os 

outros canais. Por que isso? Porque as pessoas tem a possibilidade de “Eu não quero ver o “Bahia 

Meio Dia” ou o “Globo Esporte”, eu não quero ver um programa da Record ou um programa da Aratu, 

eu vou beliscar em outros canais. E, curiosamente, outros canais  dentro da TV fechada que mais... os 

canais que mais cresceram em audiência foram os canais dublados. Por que isso? Porque não há 

necessidade de ler as legendas, né, e facilita muito para a nossa população. Então, você tem hoje essa... 

essa questão muito interessante, esse desafio muito interessante e faz com que haja cada vez mais, 

cada vez mais se estude mais. Quem acha que sai da universidade e pode só se dedicar a sua profissão, 

na verdade, isso é um mix, você tem que cada vez mais, alem de estar praticando, estar estudando 

muito, porque tudo isso te impõe vários desafios no dia a dia, né. Você tem que ser mais... mais ágil, 

você tem que ser moderno, você tem que ser mais ágil, você tem que ser mais exclusivo. Porque 

dentro da nossa própria, mesma redação, nós temos o nosso site da internet, o G1, temos os dois: o G1 

e o GE – o G1 de noticias e o GE de esportes. A internet está dentro da mesma redação então, você 

tem que fazer com que... você sabe que tudo que acontecer durante o dia de importante já vai estar na 

internet, porque ela... ela disputa com outros canais de internet, com outros sites de internet e tal, né. 

Nós temos... somos ligados à Globo.com. Então, o que acontece? Você precisa então, tendo os 

telejornais... Porque tudo aquilo que estiver acontecendo de manhã em qualquer lugar do estado, de 

tarde, de noite já está na internet. Então, você precisa ter produtos e telejornais cada vez mais 

qualificados e com... com  reportagens exclusivas e com assuntos exclusivos, assuntos diferentes que 

surpreendam as pessoas que estão em casa. Na verdade, você vai ficar comigo se eu te surpreender, se 

eu te trouxer uma informação nova ou trouxer muito bem... bem abordado aquela informação que você 

tem interesse em ver, ou seja, que aquela abordagem realmente seja uma abordagem adequada, né, que 

você seja preciso na informação, que você dê espaço para todo mundo, você exerça sua profissão 

como ela deve ser exercida com muita responsabilidade, né, tendo normas e regras editoriais muito 

claras para a prática do Jornalismo, no que requer... requer o Jornalismo. Então, essa é uma... é um 

grande desafio esse nosso de lutar pela manutenção da liderança e ao mesmo tempo qualificar o nosso 

grupo e ao mesmo tempo fazer grandes investimentos em tecnologia, né, que é o segredo. Mas como 

eu disse, tecnologia todo mundo tem ou compra, cabeça não. Você tem que treinar, se exercitar e ter 

um grupo cada vez mais preparado. Por isso a redação hoje se prepara. Nós temos na área, por 

exemplo, de treinamento um vasto... um vasto cartel aí de possibilidades, né. Nós temos um 

treinamento, treinamento aqui de Uniglobo que tem vários cursos que tem vários cursos que ficam 

disposição, que é um treinamento virtual muito forte, um treinamento forte com todas as matérias, de 

todos os assuntos de todos os ramos para que o profissional possa se especializar na edição, na 
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reportagem e aí vai também do ponto de vista comportamental ou vai do ponto de vista econômico, né, 

para discutir as questões da economia do Estado, aprofundar os conhecimentos, né, nós temos isso. 

Nós temos agora mesmo para a Copa das Confederações, inúmeras pessoas estão fazendo curso de 

Inglês, a gente apoia Pós-Produção, Pós-Graduação, todos, alguns cursos que nós temos, né, nós 

damos... viabilizamos cursos para quem quer fazer cursos então, é uma grande preocupação. 

Treinamento entre as nossas emissoras, nós temos cinco emissoras no interior do estado, nós temos 

uma caravana que percorre com profissionais que percorrem as praças e profissionais das nossas 

praças do interior vêm à capital. Então, nós temos de um lado um grande envolvimento em 

treinamento para que as pessoas possam cada vez mais estar capacitadas para a prática desse 

jornalismo que a gente quer e para o domínio dessa tecnologia, porque você tem que dominar essa 

tecnologia, para tirar dessa tecnologia o maior proveito possível para dar esta qualidade no ar, que as 

pessoas vão ver depois. Então, isso também é muito interessante. De um lado, essa prática toda de 

treinamento, não adianta nada a gente só trabalhar, trabalhar, trabalhar se não treinarmos 

cotidianamente. Você precisa fazer grandes investimentos em treinamento e em educação para se ter 

profissionais cada vez mais preparados. E também buscar nas universidades, né, estagiários, pessoas 

novas para oxigenar o ambiente, né. Nós temos agora um projeto de estagiários, até o Jornal já tem e 

nós vamos ter aqui na televisão também para... Agora mesmo estamos selecionando doze estagiários 

da área de Comunicação para fazer um projeto em que vá permitir que todos sem botar a mão na 

massa no dia a dia, porque isso é importante, possam passar por todos os setores da televisão e, 

consequentemente, daqui há seis meses ou um ano estarem aptos ou para voltar, para continuar na 

universidade para área... para a área universitária ou se quiserem para entrar no mercado de trabalho. 

Mas você aí vai ter profissionais já treinados, já capacitados, né, gabaritados para assumir as funções 

de... Não é só a função de editor, mas pode ser também a de cinegrafista, pode ser a de operador de VT 

, pode ser editor de VT, pode ser na área de grafismo, que é extremamente fundamental hoje para o 

Jornalismo também. Então, você tem... você tem essa opções. Eu estou, acho... Estou falando, estou 

indo... O que você quer mais? 

 

Gisélia – Está ótimo, está ótimo. 

Roberto – Então me pergunte. 

 

Gisélia – É sobre esse treinamento que você falou, quem que é responsável por este treinamento 

assim? Da concepção e da execução do treinamento. 

Roberto - O treinamento é concebido, evidentemente, pela direção do Jornalismo, que é o comando, 

junto com as pessoas... o gerente, que é o (10:32”) que é o meu gerente dentro da área de Jornalismo, 

junto com os editores chefes e eu tenho uma pessoa específica, uma editora executiva para treinamento 

que tem uma relação com a nossa área de Recursos Humanos, que é a área de RH. Então, RH mais 

essa pessoa especializada em treinamento, que é subordinada a mim e aos editores e aos gerentes de 

departamento, nos reunimos para definir os passos e as necessidades de treinamento de todo o grupo, 

seja treinamento no campo da sala de aula, né, de pós ou de graduação ou de curso de Inglês ou de 

Espanhol e assim por diante, seja de treinamento no equipamento, para desenvolvimento do 

equipamento, seja treinamento virtual através do UniGlobo ou seja treinamento presencial nas nossas 

emissoras do interior e na Globo do Rio, São Paulo, onde for necessário, através do intercâmbio que a 

gente pratica sempre, né? Então, isto é fundamental para que a gente tenha um grupo sempre 

preparado e atualizado. E proporcionar, principalmente também que os mais novos que estão 

chegando, que dominem cada vez mais este veiculo tão importante que é a televisão. 

 

Gisélia – Quando é que começou essa política, digamos assim, de formação continuada? 

Roberto - Esse já tem há alguns anos, sempre, o RH sempre fez. O que a gente está é agora 

aperfeiçoando este sistema. O Jornalismo, por exemplo, ele não tinha uma pessoa específica só para 

cuidar de treinamento, uma editora gabaritada que eu tenho, já com perfil mais avançado, é uma 

editora executiva então, ela centraliza as questões, ela... você tem que ter alguém que coordene o 

espaço para que a gente possa atender especificamente, né. Se vem um repórter de uma praça nossa da 

TV Santa Cruz, de Itabuna para cá, ele tem que ter um acompanhamento, ele tem que saber como é 

que ele vai fazer. Vem de lá, do chefe de Jornalismo dele, um questionário onde ele diz quais as 

necessidades, quais as carências, o que a gente deve trabalhar, como é que a gente tem que trabalhar 
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para que esse profissional possa se desenvolver, senão muitas vezes esse tipo de treinamento não dá 

resultado. Você tem que ter... Você tem que ter objetivos bem claros traçados, né, metas nesse 

treinamento para saber se a pessoa vai tirar proveito disso ou não. Então, você tem todo um 

acompanhamento quando ele chega aqui, você tem a avaliação ao final quando ele sai, para que 

chegue na praça e possa depois lá transferir o conhecimento e, consequentemente, você promover esse 

mutirão pelo conhecimento, né, e permitir que todos tenham acesso a ele. Então, isso faz com que a 

gente aperfeiçoe cada vez ou dê uma oportunidade para que o grupo se aperfeiçoe. E isso agora vamos 

avançar cada vez mais, na medida em que temos uma coisa melhor estruturada para permitir que a 

gente avance no treinamento.  

 

Gisélia – E no caso do Jornalismo, especificamente, né, como é que você... o senhor acha que 

pode melhorar? Porque assim, de modo geral, a televisão foi muito, digamos, criticada, né, em 

relação as outras... ao impresso, por exemplo, de que faz o Jornalismo muito em cima do 

acontecimento, muito descritivo, né? Como é o senhor avalia... 

Roberto - Olha, isso depende do seu horário, depende do seu conhecimento. Porque eu, por exemplo, 

como uma pessoa de jornal, antigamente eu trabalhava em jornal, achava que a televisão era muito 

objetiva “Não dá”, a televisão era muito sucinta, era difícil de trabalhar, principalmente quem 

trabalhava em jornal como eu. E desde que eu entrei na televisão, eu me apaixonei pela televisão, pela 

capacidade que ela tem de... É a única que pode penetrar na sua alma, né? É a única que pega então, a 

câmera você vai, você faz uma endoscopia, você vê todo seu... a sua... o seu interior. A televisão tem 

essa força, ela faz rir, ela faz chorar, ela mobiliza, ela deprime e ela está na sua mão também para que 

você assuma a responsabilidade da força da televisão. A televisão é incrível porque você tem de um 

lado os telejornais, que tem tempo limitado, mas que podem prestar um serviço para a comunidade 

importante e o nosso negócio é prestação de serviço. Quer dizer, você tem que saber que um jornal 

como ao meio dia ou pela manhã, ele tem que estar prestando... ele tem que prestar muito serviço, 

além da noticia do dia a dia, ele tem que prestar muito serviço para a comunidade e ele trabalha 

também com muito entretenimento, porque os nossos jornais, são jornais diversificados. Nós não 

trabalhamos só a violência pela violência ou trabalhamos só entrevistas de estúdio. Os nossos jornais, 

eles são diversificados. Você vê, como hoje, ao mesmo tempo em que você tinha o show de São João, 

o de Santo Antônio, você tinha imagens aéreas da… da 324 sobre o buraco de rua, você tinha música, 

depois você tinha as noticias de... de morte ou de assassinato, mas você tinha uma diversidade para 

que você contemple todos os telespectadores ao mesmo tempo. Quanto maior for essa sua abrangência 

mais sucessos você vai ter. E você tem também aqui, o Jornalismo, ele tem um telejornal de 50 

minutos pela manhã, que é o Jornal da Manhã com variedades, inclusive ele tem esportes dentro dele, 

ele tem o Bahia Meio Dia, depois você tem o Globo Esporte, que é todo regional agora. O que a 

Globo, a política da regionalização, ela é importante cada vez mais, porque você tem que falar cada 

vez mais próximo das suas comunidades. Então, você tem cada vez mais as pessoas, isso há muito 

tempo, você vai se interessar primeiro pelas coisas locais, depois as questões estaduais e nacionais ou 

internacionais. Porque você quer saber primeiro do seu, do buraco de rua, do posto de saúde, da 

segurança, se tem iluminação, se não tem iluminação, se a estrada está boa, né, a escola do seu filho, 

a... a...as condições que ele tem para se desenvolver, assim o lazer que ele precisa para se divertir 

então, antes de mais nada, você por mais longe que você vá, você vai acabar querendo passar Natal na 

sua casa com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó, com a sua tia, né? Então, as questões locais, elas 

são muito relevantes. Então, a gente tem que cada vez mais, como se fez, como fez a Globo com a 

gente, regionalizamos o Globo Esporte. Então, você tem hoje o Globo Esporte nacional feito por 

apresentadores locais e por uma equipe local. Depois disso, nós temos o BA TV, que é o líder de 

audiência nosso em todos os horários, né, é o programa da noite, né. Mas ao mesmo tempo você tem 

outros programas que você pode ampliar isso, que é o Bahia Esporte sábado pela manhã, com 

possibilidades de aprofundar um pouco outras questões, não só do futebol e você tem o Rede Bahia 

Revista, domingo à noite, que é uma revista, você trata comportamento, trata o São João de uma outra 

forma. Ou seja, tem uma abordagem diferenciada e aí você pode se aprofundar com reportagens de dez 

minutos, de doze minutos, quinze minutos, que não é o hard news, não é o dia a dia de um minutinho 

ou quarenta segundinhos. Além disso, da área de programação, você tem outros dois programas, que é 

o Aprovado, que é um programa, né, mais focado e à tarde você tem o Mosaico, que é uma outra 

revista então, você tem alternativas. Fora isso, você estar dentro de uma televisão como afiliada da 
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Globo com uma programação fantástica, um investimento fantástico em produtos. Você tem então, a 

diversificação da linha de humor, da linha de... de shows da Globo, você tem programas especiais 

durante a semana, né, programas os mais diferentes como Globo Mar ou como Tapas e Beijos, você 

tem a Grande Família no sábado, você tem a... a Zorra Total, você tem o Fantástico, que é uma grande 

revista, né. Então, você tem, você está dentro, você tem que enxergar o canal como um todo. É este 

canal, é esta emissora de televisão que você liga, você não liga só no Bahia Meio Dia, mas você tem 

escada então, você vai dar, tem a novela das seis, você tem Malhação, de novo a novela das seis, 

depois você vai para a novela das sete, depois entra na outra novela, vai para o Jornal Nacional entra 

uma outra novela, um programa de linha às dez horas da noite e cai no Jornal da Globo e depois no 

Programa do Jô, que é um talk show. Então, você... Se você olhar a televisão como um todo, você vai 

ver a multiplicidade de ações que ela pode te proporcionar e de programas que vai te proporcionar. E a 

Globo é líder justamente por isso, é uma das maiores emissoras do mundo pela sua grade de 

programação e pela qualidade do seu produto. E cada vez, evidentemente, para enfrentar essa 

realidade, você investe cada vez mais para você continuar mantendo isso, né, no topo. 

 

Gisélia – E já que o senhor está falando na... na grade da televisão, eu queria que o senhor 

falasse assim dos desafios e... de uma afiliada, né, em relação a uma cabeça de rede, uma... uma... 

como a Rede Globo. Até que ponto a... a afiliada, ela somente segue,  no caso da TV Bahia, ela 

segue um modelo, digamos assim, que já estaria definido ou... Como é que se dá essa relação? 

Essa... Ou há uma troca? Estabelece... A TV Bahia, ela pode contribuir de alguma forma para 

interferir ou... 

Roberto – Não, primeiro  

 

Gisélia – O que você acha? 

Roberto - Ela pode contribuir muito. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Roberto - Quanto mais qualidade ela tiver também na sua produção. Porque uma coisa é... Não é só o 

Jornalismo ali no meio, você tem uma área de Marketing, que você faz muita promoção de produtos, 

da própria Globo você faz promoções junto à comunidade local. Você tem uma área comercial forte 

com uma relação com a comunidade, ações de marketing muito forte, ações de programação fortes 

com todas as chamadas dos produtos locais e produtos da Globo. Então, você tem a Rede Bahia é uma 

das líderes do painel nacional de televisão. Conta muito isso, você tem um painel nacional de televisão 

com a pontuação das audiências no Brasil. Então, evidente, a Rede Bahia pela... o povo baiano assiste 

muito televisão e assiste preferencialmente a Rede Bahia, isso conta muito na contribuição. Quanto 

mais ações a Rede Bahia fizer, quanto mais audiência tiverem os programas todos locais e da Globo na 

Bahia, mais alta vai ser a pontuação da Rede Bahia no painel nacional de televisão. E isso é muito 

importante, porque isso viabiliza uma série de ações. Então, a importância de você trabalhar esse 

conteúdo, que a Globo entra aqui com os conteúdos, mas há uma ralação muito forte para fazer a 

promoção desses conteúdos. Então, você eventualmente está produzindo, o Rede Bahia Revista está 

fazendo matérias ou o Bahia Meio Dia sobre... sobre as novelas, sobre questões temáticas de novela. 

Você faz isso muitas vezes, você apoia e dá mais.... estimula, estimula as pessoas a assistirem cada vez 

mais. Claro que você não tem como medir isso, mas isso é importante dentro de uma... de um aspecto 

de promoção de todos os seus produtos para que você possa ter 24 horas o domínio nessa programação 

e liderança de audiência em toda essa programação. Porque se um desses programas começa a não dar 

resultado ou dois programas, digamos, ou três programas, alguma coisa que você vai ver: por que as 

pessoas não estão assistindo tanto esse programa? Não estão gostando ou porque você não está 

chamando mais, você não está despertando  a atenção, você não está realizando promoções suficientes 

para valorizar esse produto e assim por diante. Então, tem uma questão de você olhar a programação 

como um todo. Além disso, no Jornalismo, nós temos um núcleo aqui que só trabalha para a Globo, 

né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Roberto - Zé Raimundo faz Globo Repórter, tem Giácomo, Patrícia Nobre, Mauro Anchieta, nós 

temos um núcleo aqui só voltado para a Globo. Agora mesmo na Copa das Confederações, nós temos 
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aqui uma “Sala de Guerra”, que a gente chama, onde tem vários profissionais nossos com equipes, 

com coordenadores e tal trabalhando para a Copa das Confederações, tudo que é produto feito para a 

Copa das Confederações, que evidentemente é um produto da... da... da Rede Globo, da televisão, este 

grupo está fazendo para que a gente tenha a cobertura qualificada em seis estados, né, e que isso possa 

ser retratado no vídeo e, consequentemente, gerar também audiência e gerar também o interesse do 

telespectador pela produção que a gente está... que a gente está fazendo. É tão importante este tipo de 

investimento que agora nós vamos estrear na segunda-feira o nosso estúdio panorâmico lá de cima de 

um prédio em Brotas, é o nosso Glass, o nosso estúdio de vidro, né, que nós alugamos uma área 

importante no topo de um prédio onde você... onde nós montamos um grande estúdio de televisão, né, 

para ter de fundo a arena Fonte Nova, do lado esquerdo o dique, na frente a Bahia de Todos os Santos, 

do lado direito o Bonocô, você vai ter uma... durante quinze dias, todos os nossos telejornais serão 

feitos num novo... num novo local. É um grande investimento também. E isso tudo faz com que os 

nossos telejornais locais e programas como o telejornal Hoje, como o Jornal Nacional e outros 

produtos da Globo possam também se utilizar e tudo isso chama e desperta a atenção e tudo isso 

significa investimento. Para o que? Para que a gente tenha cada vez mais qualidade, produtos 

diferenciados e, consequentemente, eles despertam a curiosidade, despertam o interesse das pessoas 

para ver que tipo de produto é esse, que tipo de coisa é essa que a gente vai mostrar. Coisas novas que 

se tem aí, novos enquadramentos, novas visões e assim por diante, para que as pessoas sejam 

estimuladas a ver a televisão. 

 

Gisélia – O senhor diria então, que esse momento em que a televisão está vivendo em função, né, 

dessas... desses jogos como a Confederação e depois a Copa então, as emissoras, a Globo investiu 

muito, né, e tem mostrado isso nos seus telejornais, com certeza (23:45”) 

Roberto - É porque só... Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo, né. 

 

Gisélia – Sim. 

Roberto - Não tem como, né. O interesse pelo... por uma Copa do Mundo é inigualável, não é? 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Roberto - Você vai ter aí deslocamento de... do mundo inteiro atrás disso. Você vê que o jogo “Brasil 

X Itália” aqui está com os ingressos esgotados há muito tempo, né. 

 

Gisélia – Sim. 

Roberto - Então, o interesse das pessoas para... para ver isso. 

 

Gisélia – Então, esse aparato, digamos, tecnológico, né e.... 

Roberto - Profissional. 

 

Gisélia – E profissional também, posteriormente isso deve ser utilizado também para... 

Roberto -  Evidente, evidente. Você... você.... você faz um investimento como esse em tecnologia e 

isso vai fazer o que? Essa, como a gente diz, é o legado, né?  

 

Gisélia – Sim. 

Roberto - O legado que você não tem na cidade, pelo menos na televisão você fica com esse legado, 

né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Roberto - Você está investindo mais, contratando mais, né. 

 

Gisélia – Sim. 

Roberto - Isso vai permitir que você tenha... Porque você não pode ficar mostrando toda essa 

qualidade e de uma hora para outra você despencar de novo e voltar para a terra rasa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  
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Roberto - Né? Você já... já deu para o telespectador uma visão de que você está preocupado com a 

qualificação, com investimentos diferenciados e em proporcionar para esse telespectador outras  coisas 

além daquilo que ele já via. Ou seja, há essa prática da modernidade, você tem que estar se 

modernizando. E, evidentemente, que essa mudança de tecnologia e tecnologia a mais vai permitir que 

você faça mais programas como esse que a gente fez hoje. Vai permitir que você faça. O Glass Estúdio 

que a gente comprou, vai permitir que eu instale ele na orla. No inicio de janeiro eu posso estar com 

ele fazendo programação de verão na orla. Ou seja, tem uma... uma... dá uma robustez para a 

programação ou para investimentos desse tipo e permite que a gente faça, né, tome, tenha ações que 

permitam que a gente tenha mais condições técnicas para fazer. Quando eu vou fazer uma entrada ao 

vivo, eu posso fazer com uma, duas, três, quatro ou cinco câmeras. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Roberto - Né? Quando eu vou pensar num evento, quando eu vou pensar numa grande festa, né, eu 

posso já pensar numa maneira diferente como é o Carnaval, por exemplo, que a gente faz aí dos dois 

circuitos, usando mais de vinte câmeras e assim por diante. Mas quanto mais tecnologia, quanto mais 

pessoas preparadas para executar esse trabalho dominando essa tecnologia e quanto mais ideias você 

tiver para gerar novos produtos, evidentemente, mais relação de... de confiança você vai ter, ou seja, 

de mostrar o seu produto e de agradar ao telespectador. Aí você mede a audiência. 

 

Gisélia – Então, a televisão aberta, via padrão Globo estaria mudando no Brasil a partir dessas... 

Roberto - Não, ela não está mudando, ela está se aperfeiçoando cada vez mais. Você... A base é a 

qualidade da sua programação, essa é a base. Para você ter qualidade são duas coisas que eu sempre 

digo, assim qualidade tem duas coisas. Uma: você tem que ter tecnologia e aí, você está passando hoje 

para alta definição, antes era SD e agora é HD, você vai... Isso vai mudar, vai mudar a forma de 

enquadramentos na televisão, novos formatos de televisão vai lhe permitir e tal. Isso são equipamentos 

colocados que cada vez mais vão dar mais nitidez para a televisão e assim por diante, a imagem vai 

ficar melhor, o áudio vai ficar melhor e assim por diante. Mas isso é uma coisa. De outro lado, você 

tem que investir fortemente nas pessoas, para que essas pessoas tenham, investimento nas pessoas, 

para que elas tenham a qualificação para tirar proveito de tudo isso que a tecnologia proporciona. Não 

adianta você ter um monte de tecnologia que permita você fazer edições ou vivos, ou grandes 

programas ao vivo se você não tiver gente preparada. Isso são duas coisas importantes. Então, você 

tem... e a grande.... Você tem tecnologia e a grande valorização dos recursos humanos, né, isso que é 

importante, que você valoriza o seu pessoal também, isso faz com que o pessoal cresça, se desenvolva 

e esteja preparado, ganhe aumento de salário e assim por diante, mais gente você contrata. Cada vez 

mais você tem isso. E cada vez mais essa grande concorrência no mercado hoje faz com que a gente 

também se aperfeiçoe cada vez mais. Não tem mais como. A base hoje é o seguinte, por mais que 

tenha, vai ter tecnologia, você tem que ter um produto que agrade as pessoas. Que produto é esse? Um 

produto que tenha um bom noticiário, um bom noticiário com muita precisão da informação, né, com 

muito cuidado na abordagem, você tem que fazer isso, porque você, para atender e satisfazer todo o 

nosso público, com qualidade de imagem e qualidade de áudio, né. E aí a capacidade de fazer com que 

a televisão seja colocada no ar da melhor forma possível, da forma mais criativa, da forma mais 

harmônica e da forma mais precisa possível. Agora a grande transformação que nós estamos vivendo é 

isso, a grande transformação é que essa explosão de outras mídias que a gente até então, vinha 

enfrentando, mas agora cada vez mais. Hoje acontece um assalto a um caixa eletrônico há 600 

quilômetros de Salvador, dez minutos depois isto está no site. Num blog, no site, em algum lugar ele 

está registrado. Ou seja, a instantaneidade da informação hoje. Antigamente, você tinha um acidente 

numa rua ou um roubo ou um assalto, se você não fosse lá captar, ninguém tinha. Hoje quinze minutos 

depois o dono da loja já filmou ou o cara do Corpo de Bombeiros que passava pelo local filmou para 

servir... ou o cara do Samu filmou para que eles tivessem a imagem, quer dizer, o celular fazendo, as 

câmeras pequenas, todo esse avanço, né, o Jornalismo Investigativo com canetas, com alternativas que 

você tem hoje, você tem multiplicidade de opções então, isso mudou radicalmente. Aquilo que eu 

estudei lá no curso de Jornalismo quando eu fiz, né, o que valeu para mim fundamentalmente? Foi a 

base que eu tive. Por isso que eu sempre digo “Aproveite o seu curso para estudar, para dominar, 

porque depois você vai se aperfeiçoar ao sistema, mas você tem uma base muito forte”. Eu sempre 

digo isso, sempre disse isso, quando eu sempre faço e fazia muito isso no Rio Grande do Sul quando 
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eu trabalhava lá com várias universidades, isso eu... Estudante está aí para estudar. Se preocupe com o 

mercado de trabalho depois. Primeiro estude, aproveite e estude, estude bastante, né, venha bem 

estruturado, porque depois fica mais fácil, né. Se você tiver uma boa base fica mais fácil para você 

aprender. Mas o interessante é que cada vez mais você tem que aprender mais, porque as... a 

concorrência aumenta e as opções são muito grandes. Até para você se definir, se você vai para a 

internet, se você vai... o que você vai fazer hoje, né, porque tudo isso está dentro de um... de um 

mesmo escopo. Então, está muito interessante. Por isso que eu falei ainda há pouco, você hoje tem que 

estar muito preocupado, porque as notícias, elas correm rapidamente. Então, você também tem que ter 

agilidade com um produto de televisão, que não é um trabalho individual, é um trabalho em equipe, 

você tem que ter muita agilidade e acima de tudo, além da tecnologia, exclusividade. Exclusividade e 

produto de qualidade para você ter um diferencial. Por que você vai querer ver o meu programa à 

noite? Porque você gosta do programa, porque você vai ver noticias que você ainda não sabe ou 

notícias que você sabe, mas que você quer ver nessa televisão, porque no seu entendimento é ela quem 

vai lhe trazer a informação mais ampla, mais correta e mais abrangente, entendeu? 

 

Gisélia – Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da regionalização. Diante de toda... de 

todo esse panorama aí que o senhor está dando, até aonde vai a regionalização da televisão? Há 

uma tendência das afiliadas, por exemplo, produzirem produtos que fiquem restritos a sua área 

de cobertura, digamos, ao seu estado onde está vinculado, onde está sediado? 

Roberto – (31:26”) 

 

Gisélia – Como é que fica? 

Roberto - Sim... Como é que está hoje o nosso sistema? Como eu disse, nós temos aqui a Rede Bahia, 

a TV Bahia, que é cabeça de rede. 

 

Gisélia – Sim. 

Roberto - Certo? Aqui nós temos um grupo que trabalha para colocar os telejornais no ar e um grupo 

que trabalha para colocar matérias na Rede Globo, para todos os telejornais da Rede Globo. Nós temos 

ao mesmo tempo cinco emissoras no interior, algumas coregionais, vou pegar o exemplo, nós temos a 

TV Subaé aqui do lado em Feira de Santana, a TV Santa Cruz em Itabuna, a TV Sudoeste em 

Conquista, a TV Oeste em Barreiras e TV São Francisco em Juazeiro na fronteira em... em Juazeiro na 

fronteira com Petrolina, com Pernambuco, né. Cada emissora nossa tem os seus telejornais locais, que 

são divididos com os telejornais de rede. E cada vez mais agora nós estamos começando a praticar a 

regionalização. Ela fica cada vez mais ampla. Os telejornais, por exemplo, da TV Santa Cruz e da TV 

Sudoeste à noite já são todos locais. Não tem mais a parte estadual. Por que? Para que ela se aproxime 

e se aprofunde cada vez mais com as suas comunidades. Alguma coisa importante que eu tenha 

estado.... a nível estadual como uma greve dos professores que está sendo decidida em Salvador, que 

interessa para todo estado, ou na universidade, ela é repassada, enviada e eles botam lá no telejornal 

local, mas anunciado pelo apresentador local. A TV Subaé agora a partir de julho também terá o 

programa da noite, o BA TV todo local. E até o final do ano TV São Francisco e TV Oeste também 

estarão com todo o jornal da noite local. O programa do Meio Dia está sendo ampliado a parte local 

para vinte minutos, hoje fazem quinze, com isso a gente também tem que contratar mais gente e a 

gente está fazendo isso progressivamente. E o Jornal da Manhã já tem uma parte dele local e vai ser 

ampliada também a parte, ampliada essa parte local para que cada emissora tenha cada vez mais a 

linguagem local, que cada vez mais possa expressar os anseios e as expectativas daquelas 

comunidades locais. E naquilo que for mais relevante a cabeça de rede envia para que eles insiram se 

houver interesse daquela região nessa informação. Então, cada vez mais vai ser isso, cada vez mais, 

cada vez mais próximos, porque o que interessa é isso, o que interessa são as coisas que estão mais 

perto de mim, depois eu faço a seleção das questões estaduais, nacionais ou internacionais. E é isso 

que a gente começou a praticar fortemente e está absolutamente comprometido com essa visão da 

regionalização. A Globo para a gente e nós, especialmente, para as emissoras do interior. E cada vez 

mais cada uma vai ser soberana. Agora, nós temos uma linha, uma linha editorial única que vem da 

Globo e passa pela Rede Bahia, que são critérios muito bem claros, né, isso bem registrado e cada um 

sabe o que pode e o que não pode. Pode tudo, temos liberdade absoluta com muita responsabilidade 

observando aquilo que é a prática do Jornalismo, né. Eu não posso lhe acusar sem lhe dar a 
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oportunidade para você se defender, eu não posso lhe acusar se eu não tiver fundamento na acusação, 

não posso ser irresponsável, eu tenho que permitir que todas as pessoas falem, eu tenho que denunciar 

se eu tiver que denunciar e tenho que dizer que a pessoa está fazendo uma coisa importante, se a 

pessoa está fazendo uma coisa importante, né. Eu tenho que valorizar, se for uma coisa para ser 

valorizada, eu tenho que criticar se for uma coisa que mereça crítica. Então, é o bom Jornalismo, 

aquele Jornalismo que você tem liberdade para dizer, liberdade para falar, mas também a 

responsabilidade para entender que eu não posso ser o dono da verdade, né, as pessoas... a mobilização 

da sociedade por tudo aquilo que ela faz e o retrato que a gente tem que fazer desta mobilização com 

critérios editoriais bem claros e bem definidos, né. 

 

Gisélia – E sobre a parceria ou a produção, né, assim entre as afiliadas, por exemplo, na região 

Nordeste. 

Roberto - Sim. 

 

Gisélia – Há essa... Alguns... Alguns eventos como o Carnaval eu acho que... que... 

Roberto - Nós temos vários eventos. 

 

Gisélia – São João... 

Roberto - Nós temos uma outra relação... 

 

Gisélia – Humm. 

Roberto - Que são... que nós temos um... um grupo aqui que trabalha também na relação voltada para a 

Globo Nordeste. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Roberto - Né? Por exemplo, agora nós estamos produzindo dois... nós vamos participar de dois 

programas de São João, do São João do Nordeste, um gravado e um ao vivo. O nosso ao vivo vai ser 

de Santo Antônio de Jesus, nós vamos participar. Tem um programa regional do Nordeste que vai ao 

ar dia 23, se não me engano acho que é 23, são dois programas agora: 23 e 29 tem o segundo 

programa e o terceiro dia 7 de julho, que é um programa de quadrilhas então, são quadrilhas de todo o 

nordeste e sai um programa então, são três programas. Além disso, os telejornais tem uma relação, 

onde estiver um  baiano cantando, seja... seja não só no Nordeste, mas em todos os lugares do Brasil, 

em Minas, no Axé Minas ou a Ivete vai ao Rio Grande do Sul, nós temos uma relação com todas as 

emissoras afiliadas, são mais de cem emissoras afiliadas, para que a gente possa onde tiver um baiano, 

um artista, um cantor ou um empresário ou um... um líder sindical ou alguém importante que vá fazer 

uma ação nesses estados, nós podemos ter este retrato registrado nos nossos jornais pela relação que 

nós temos com todas as emissoras Globo na troca de material.Isso é muito comum no futebol, né, por 

exemplo, joga Bahia contra o Internacional lá em Porto Alegre, nós mandamos o material do Bahia e a 

RBS manda material do.... do Internacional. Bahia ou Vitória contra o Náutico de Recife, nós 

mandamos material para eles e eles mandam material para nós, depois nós transmitimos o jogo e entra 

o repórter deles e o repórter nosso para fazer o mix. Essa... essa troca é muito grande já entre as 

emissoras afiliadas da Globo, isso já é permitido. Isso faz com que você possa ter uma mobilização 

muito maior para acompanhar os passos, seja do futebol, seja dos nossos artistas. Gilberto Gil está 

cantando hoje em Recife, se ele vai cantar hoje à noite eu posso ter o show dele aqui amanhã e é um 

diferencial, porque onde estiver, né... Nós tínhamos a novela Cordel Encantado, Wanda vai ao Rio de 

Janeiro entrevistar os artistas do Cordel Encantado que estão no Rio de Janeiro ou vai à Nova Iorque 

acompanhando a... o.... 

 

Gisélia – Carlinhos Brown. 

Roberto - É, o Carlinhos Brown ou vai à Espanha acompanhando ou vai à Portugal acompanhando 

Daniela ou Ivete, quer dizer, isso é ilimitado. Vai depender da nossa capacidade de fazer tudo isso, 

mas as portas estão abertas para essa grande... seja com as nossas emissoras do interior ou do Nordeste 

ou de todo o Brasil, onde a gente tenha algum baiano, alguma ação que nos interesse, que vai 

repercutir de alguma forma na Bahia, né? 
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Gisélia – Com relação à cultura, né, Carnaval, São João e futebol são, digamos assim, 

determinantes para a concepção de cultura que na televisão brasileira, na televisão... na Rede 

Globo e na TV Bahia... 

Roberto - Por exemplo, (38:31”) olhando a grade a gente vai ver que tem que ter, tem que ter todos 

esses aspectos abordados, né, tem que ter todos os aspectos abordados. E como a gente trata... E como 

a gente trata de audiência, nós temos que dar resultado de audiência, isso tem que interessar para as 

pessoas, muitas vezes tem assuntos que você pensa “Como é que eu vou abordar”? Hoje, por exemplo, 

está sendo lançado aí na Casa de Fernando Pessoa um evento da... de Língua Portuguesa aqui na 

Bahia, né, como é que você trata isso na televisão? É mais árido, é mais difícil, mas é extremamente 

importante. Então, você tem que evidentemente dar destaque para isso e valorizar. Então, a gente 

registrou ao meio dia, vai fazer a cobertura à noite, mas claro que o povão vai querer mais o futebol, 

né, que isso vai dar mais resultado, né. Mas tem que fazer esse mix, você tem que registrar, né. Nós 

temos muitas ações sociais, nós fizemos ações nas escolas. Ontem mesmo nós discutimos Educação 

Sexual nas escolas no Bahia Meio Dia, né. Você vê, hoje nós fizemos um trabalho sobre a valorização 

das ONGs, que é um trabalho da Johan Peter do Rio Grande do Sul, que está aí fazendo um trabalho 

social. Você tem ações dentro das universidades, que nós temos que ter cada vez mais. Então, isso vai 

permeando. Depois você tem ações de música, mas não é só música do Gilberto Gil ou Axé, tem a 

música a um real do TCA com artistas importantes e todos, seja... seja da música clássica, da música 

erudita ou... depende da abordagem, né, depende da sua abordagem, depende da forma como você 

mostra isso.  

 

Gisélia – Como é que foi (39:57”) 

Roberto - Esse... esse é o grande segredo. O segredo é a linguagem, o que você... “O que entra pelo 

ouvido vai direto para o coração”Nietzsche já dizia isso. Então, você tem que ter a capacidade através 

de uma linguagem clara, objetiva e atrativa, através dessa relação do telespectador fazer entender que 

aquilo também é importante, preservando evidentemente algumas coisas que ele tem mais interesse, 

né, as coisas do dia a dia, do cotidiano. Mas as ações sociais são importantes. Ontem mesmo nós 

fizemos uma... uma reunião aqui com dezenas de lideres comunitários que nós trouxemos aqui para 

dentro, entendeu? Temos reuniões frequentes com lideres comunitários, queremos ouvir o que esses 

líderes comunitários tem para nos dizer, eles querem dizer que a gente tem que fazer Educação, porque 

eles estão com dificuldades com o lixo lá, que o povo joga muito lixo ou eles têm dificuldades com 

relação à... à limpeza dos canais que provocam aqueles problemas todos ou eles querem que a gente 

faça mais ações educacionais. Muitas escolas têm promovido ações extremamente importantes nas... 

do ponto de vista da Educação ou da valorização da Cultura ou da Música nos bairros. Então, você tem 

que ter essa abrangência. Quanto maior for essa sua relação com as comunidades e quanto maior for a 

sua visão para dar abrangência, ou seja, captar aquilo, né, satisfazer os anseios e expectativas, mais 

sucesso você vai ter. Então, você tem que ter um grupo treinado para ter olhos bem abertos para a 

movimentação e sair da Redação, ir ao encontro das pessoas nas ruas. Quer dizer, ter esse encontro 

para conseguir captar o Jornalismo real, o povo real, fazer televisão real, aquilo que realmente está, 

que estiver acontecendo. Não é fácil. Você precisa ter cada vez um grupo mais preparado para 

evidentemente enxergar as coisas que estão acontecendo. Por outro lado, evidentemente, é saber – e aí 

quando a gente estava falando de audiência – é saber qual é o seu público. Não adianta... 

 

Gisélia – Só um minutinho, por favor. 

Roberto - Pois não. 

 

Gisélia – (riso) Ai, estou aqui com a mão dormente! Eu vou tentar... É porque essa câmera não é 

minha, não, é de uma amiga. Eu vou tentar uma ligadinha ali, porque está para cair a bateria. 

Roberto – Vai lá. 

 

Gisélia – Ai... E daí eu dou uma pausa aqui. (riso) 

Roberto - Está bem. 

 

Gisélia – Mas está ótimo. (riso) Ai, ai... Me diga aí como é que está seu tempo, para eu também 

não estar... 
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Roberto - Mais um pouquinho. 

 

Gisélia – (sorriso) Ai. 

Roberto - Já estamos aqui quarenta e cinco minutos. 

 

Gisélia – Já? 

Roberto - Já. 

 

Gisélia – Quarenta e dois aqui no meu. 

Roberto - É... 

 

Gisélia – (riso) 

Roberto - Eu errei um pouquinho. 

 

Gisélia – Ai, ai. 

Roberto - É o tempo de um Bahia Meio Dia, mas podemos ir mais adiante. 

 

Gisélia – Ai. Pronto. Quando o senhor quiser. 

Roberto - Então, tem uma coisa de tudo que a gente falou, é o seguinte a gente fala para televisão, mas 

o que é fundamental para quem trabalha em televisão? É saber exatamente para quem você está 

falando, porque senão eu fico falando para todo mundo achando que vai dar resultado e não dá. Então, 

eu tenho que ter esse estudo aqui em que eu preciso me basear, tenho que saber primeiro o que tem de 

homens e o que tem de mulheres na hora em que eu vou fazer o programa. Então, se eu pegar o Bahia 

Meio Dia, eu tenho 59% de mulheres e 41% de homens. Que tipo de matéria mais eu... Por que o 

Bahia Meio Dia dá certo? Por que só Polícia não dá certo ao meio dia? Porque as mulheres não 

querem saber só de Polícia, elas querem ver a música, elas querem ver uma boa receita, elas querem 

ver o noticiário também, evidentemente, notícias que estão acontecendo no seu bairro, na sua rua, o 

problema de esgoto, o problema da muriçoca, o problema de... Mas querem também ver uma boa 

música, querem... querem saber se alguém está lançando um livro importante, querem saber alguma 

coisa que esteja acontecendo no zoológico, querem essa diversidade toda, querem saber da Moda, de 

Decoração, quer dizer, esses, né, principalmente na área Educacional, como é que está o colégio da 

filha, como é que estão o preço dos livros, do uniforme. Principalmente, na área da Educação, essa 

discussão sobre se a escola está bem, se não está bem, se tem vaga, se não tem vaga, para onde eu vou, 

como é que eu vou, né? E principalmente aquilo que é lecionado para os filhos. Então, assim você tem 

que olhar, saber exatamente quem é seu público. Neste caso do Bahia Meio Dia, que me parece que foi 

o seu... objeto da discussão, você tem 49, 59% de mulheres e 41% de homens, já é um aspecto. Depois 

você vai para idade, né. Então, você tem no Bahia Meio Dia 51%, 51% do Bahia Meio Dia você tem... 

De 51% você tem na idade aqui de... Vamos ver aqui, 51% você tem de 35 a mais de 50 anos, acima 

de 35 anos, eu tenho 51% de pessoas assistindo, que já é extremamente importante, né. Porque depois 

você compartilha muito, você tem entre 4 e 11 anos 9%, entre 12 e 17 anos 9%, entre 18 e 24 anos 

13%, entre 25 e 34 19% e depois você soma 51% de 35, é o público adulto, mas você não pode 

desprezar esse público menor, mas  não significa que esse vá prevalecer, porque os filhos não estão em 

casa ou estão saindo ou estão almoçando para ir então, é mais a dona de casa que está vendo, tem mais 

um público adulto. Então, depois você parte para a classe social. “Quem é essa classe social?” para 

você ter cuidado com a linguagem e com os assuntos. Então, você tem ao meio dia 26% apenas de 

classe A e B. 26% da classe A e B. Você tem então, 40, 60, 84% de classe C, D e E. Então, você tem 

que ter serviços, depende da música, muitas vezes você não precisa sofisticar muito, isso depende, mas 

esse público cada vez está ficando mais exigente, porque ele está tendo acesso cada vez mais a novas 

situações como, por exemplo, a TV a cabo. E na TV a cabo ele tem múltiplos canais e ele vai com isso 

também melhorando, né, a sua forma de assistir, o seu gosto e apurando o seu gosto por todas as 

alternativas que ele tem. Então, você para trabalhar em televisão, primeiro você também tem que saber 

fundamentalmente a quem você está... para quem você está fazendo tudo isso que você faz e que você 

capta com alta tecnologia, que você se prepara. Porque senão eu posso fazer um ao Meio Dia mais 

para homens do que para mulheres, quando são as mulheres que estão assistindo. Por que quando 

chega na hora do Esporte, termina o Bahia Meio Dia, na hora do Esporte muitas vezes cai ou sobe, 
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depende, porque hoje em dia os homens chegam em casa mais tarde ou porque as mulheres vão para 

outros canais e são os homens que tocam, são os meninos que tocam, estão chegando da escola que 

querem ver o Esporte. Então, você tem essas alternativas. A grande dificuldade hoje, a grande, uma 

das grandes mudanças hoje também é porque o trânsito está interferindo diretamente nisso. Se antes 

uma pessoa saía de casa às seis e meia para chegar às sete e meia no colégio, hoje ela tem que sair seis 

e quinze. Se eu saio do meu serviço às seis para chegar em casa às sete, eu não estou chegando mais. 

Então, muitas vezes eu vou até mais tarde embora para casa. E isso começa a cair o número de ligados. 

Então, você tem que medir isso também,  né. Ou você nota, que no Bahia Meio Dia eu noto, que lá por 

volta de meio dia e vinte, meio dia e vinte e cinco começa a crescer a audiência e  de um lado eu vejo 

que começa a pular o número, há um aumento do número de ligados, das pessoas que começam a 

chegar em casa e começam a sintonizar, né, através do... nós temos hoje a medição minuto a minuto, o 

People Minute, que é instalado na casa das pessoas. Então, com isso você vê o movimento de 

mudança, crescendo cresce seu número, porque as pessoas estão chegando em casa, né, ou diluindo 

através de outros... outros televisores, outros canais. Então, isso é... isso é um outro aspecto muito 

importante. O Jornal Nacional antigamente começava às oito horas, hoje ele começa oito e meia. Por 

que ele começa às oito e meia hoje? Quem é que chega em casa em São Paulo hoje ou no Rio de 

Janeiro (riso) às oito horas da noite? Cada vez mais as pessoas estão envolvidas nesse trânsito maluco 

e cada vez complica mais para você chegar em casa, isso interfere fortemente no índice de audiência. 

Não interfere no share, que é a... que é a... que é a participação, sua participação no bolo da televisão, 

mas impacta, impacta no índice de audiência.  

 

Gisélia – O senhor já trabalha com pesquisas, com dados para mensurar, digamos, possíveis 

potencialidades de ver, assistir esse programa que não seja somente em casa, né? 

Roberto - S.... 

 

Gisélia – Mas no trabalho... 

Roberto - A pesquisa? 

 

Gisélia – É. 

Roberto - A pesquisa agora, agora mesmo a Globo está em reunião, o Ibope está fazendo nova reunião 

para aumentar a amostragem dela, né, que ela tem, né? Porque você tem uma... uma amostragem e ela 

vai ampliar essa amostragem para ter mais nesse sentido. E a grande questão é como é que ela vai 

medir? Ela está se... Ela está estudando para ver como é que ela vai medir rádio, como é, Ibope já faz 

rádio, carros, carros, celulares, todas as alternativas hoje que serão válidas para você ver essa grande 

transformação e poder captar a televisão onde ela estiver sendo sintonizada, no ônibus, no carro, no 

aparelho celular e assim por diante. Então, essa é uma grande novidade e também uma grande 

preocupação dos meios de comunicação hoje, né, que é essa forma. Outro tipo de pesquisa que você 

faz é a pesquisa com grupos, uma pesquisa de Ibope quanti... quali... quantitativa para saber o que as 

pessoas acham da gente e a outra – extremamente importante – são pesquisas qualitativas. Então, você 

junta um grupo da classe A, B, C e D, expõe para eles o nosso produto e eles analisam o nosso produto 

e dizem o que acham da nossa vinheta, do nosso apresentador, da nossa roupa, do nosso cabelo, do 

nosso produto, o que satisfaz, o que está faltando, o que não está. Isso agora, de novo nós passaremos 

por enorme bateria em todos os nossos programas, um investimento também forte em pesquisa para 

saber, porque esse é um momento de grande transformação nossa, para saber o que as pessoas estão 

achando da nossa cara. 

 

Gisélia – (51:11") Voltando para... Que estratégias, que formas de comunicação a TV Bahia, 

especificamente a produção do Bahia Meio Dia, estabelece com o seu público, né, para atender 

a.... a assunto, produzir material de interesse desse público. 

Roberto - É, como eu disse, ele é um programa diversificado. Então, nós temos o Povo Repórter, que é 

o povo falando, nós temos o Repórter Cidadão, nós temos o Meu Bairro, Minha História onde a gente 

conta a história do bairro, nós temos o quadro Desaparecidos, que é um quadro há mais de dez anos e 

que já ajudar a localizar mais de cinco mil pessoas com a ajuda da Polinter, todas as quartas-feiras nós 

estamos na... nós estamos na praça pública fazendo esse trabalho, extremamente de solidariedade, 

ajudando as pessoas a encontrar pessoas que desapareceram. E incrivelmente, por isso que a gente 
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acha que isso é uma loucura, depois de trinta, vinte, trinta, quarenta anos as pessoas acabam 

aparecendo, acabam se reencontrando, né. Então, é um trabalho social extremamente relevante, né? 

Um trabalho aí, como dizem, junto às entidades comunitárias, juntos às lideranças sindicais, parceiros 

da sociedade em várias ações, né, para que o jornal tenha essa... seja multifacetado, para que o jornal 

tenha essas várias possibilidades de trabalhar seja no dia a dia aqueles fatos que estão acontecendo no 

cotidiano ou as produções de assuntos na área de emprego – atuamos fortemente na área de emprego, 

né. E cada vez mais nós vamos ampliar esse leque. Então, a estratégia do jornal é isso, o que estiver 

acontecendo nós estamos lá, mas ao mesmo tempo estamos produzindo assuntos de interesse com a 

participação desse cidadão, seja através do Povo Repórter, seja através do Repórter Cidadão, seja 

através do Meu Bairro, Minha vida, Meu Bairro, Minha História, seja através do quadro 

Desaparecidos, seja através do quadro de Emprego, né, e assim a gente vai na capital e no interior. 

Todas as nossas emissoras, por exemplo, do interior também fazem o quadro Desaparecidos, 

oportunizando tem o quadro de Emprego e assim são séries de reportagens na área de 

empreendedorismo. Nós temos duas vezes por anos séries sobre empreender, para permitir que as 

pessoas hoje que não estão conseguindo emprego tenham outras possibilidades ou conheçam outras 

possibilidades de empreender e conseguir e se dar bem na vida. Então, se tem ações muito fortes 

dentro dessa estratégia. O importante é isso, é sabendo do seu público, tendo condições tecnológicas, 

tendo gente capacitada para sentir o que está acontecendo e qual é a realidade e proporcionar para este 

espectador esse leque de atuação, esse leque de informações das várias, das mais variadas formas, é aí 

que você vai ter sucesso. E esse vai continuar sendo o segredo nesse momento, tudo isso com muita 

agilidade, né, e com muita opção, com muita tecnologia, né, com muita capacidade, com 

apresentadores capazes de transmitir isso, de estabelecer essa... essa relação de... de credibilidade, que 

tenham boa voz, que falem bem, que sejam agradáveis, que sejam bem vestidos, que consigam 

interpretar legal através de um jogo de palavras, pessoas preparadas para ter uma linguagem adequada, 

porque muitas vezes o jornalista acha que é Camões ou Carlos Drummond de Andrade e escreve de 

uma forma sofisticada que as pessoas não entendem. O nosso povo não tem diploma universitário e se 

tivesse, eu sempre disse isso, né, talvez nem visse a nossa televisão, né? Porque o nosso povo é feito 

do... o povo é o povo real, a maioria do povo brasileiro não tem diploma universitário, a gente sabe 

muito bem disso. Então, você tem que ter uma televisão para todos os gostos, mas com uma linguagem 

adequada que permita que ele entenda o que a gente está dizendo, entendeu? E que aborde assuntos 

que não... que não fiquem... que em casa o cara não fique com questionamentos “Mas por que isso 

aconteceu? Por que? Por que? Por que?” nós é que temos que dar as respostas e sermos extremamente 

objetivos a atraentes, para que ele realmente tenha uma relação com a gente de... 

 

Gisélia – E a relação da televisão, da TV Bahia e aí volto a insistir, porque meu  objeto 

diretamente é o Bahia Meio Dia, com os grupos culturais, com o campo cultural na Bahia? 

Roberto - Muito forte. Muito forte a nossa relação, muito forte a nossa relação e na área da Música, na 

área do Teatro. O Luiz Miranda... O Luiz Miranda, por exemplo, que é um ator que nós temos aí, o 

Luiz Miranda e tantos outros atores, nós somos parceiros de várias ações, né, de fazer seja na área do 

humor, seja na área do teatro. O Jackson Costa que fazia as apresentações do... a série de Dois de 

Julho, hoje ele está no Aprovado. O pessoal do Ó Pai Ó eu trouxe para o Carnaval, junto a gente veio, 

eu trouxe eles para a área do Carnaval. O Olodum está sempre presente em nossas ações, né. Todos os 

grandes artistas de todos os  ramos, os cantores estão ligados na gente, né? Na área do teatro, na área 

da música, na área... área... essa área sempre foi abordada. E apoiada também pela área da... de 

programação, que nós temos uma vinheta na área de programação que é o Bahia Acontece, onde 

proporciona informações fora do Jornalismo sobre eventos culturais. A Rede Bahia sempre teve uma 

relação muito forte. Ela teve lá em Cachoeira, agora tem a Flic em Cachoeira, que é um evento de 

literatura a exemplo que tem outros eventos no Brasil inteiro, como é em... como tem em Passo Fundo 

lá no Rio Grande do Sul, como tem no Rio de Janeiro, né, na serra do Rio. Então, quer dizer, a relação 

da Rede Bahia com essa área cultural sempre foi muito forte, sempre foi muito forte, seja através do 

Aprovado, seja através dos telejornais, ou seja, através de relações institucionais em proporcionar que 

esta área esteja aqui dentro também. Até por uma característica da Bahia, né, a Cultura sempre foi 

muito forte, né? Um exemplo está aí todos os nossos atores que surgiram da... da escola baiana, né? A 

Rede Bahia Revista tem feito muito material sobre isso, mostrado essa movimentação dos nossos 

atores, né. E isso vai continuar, porque essa é uma marca nossa, a marca do turismo, a marca da 
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cultura, né, seja do ponto de vista da Educação, seja do ponto de vista da... da... da... da expressão 

cultural através dos artistas da música, da arte, do teatro. Isso vai continuar sempre presente.  

 

Gisélia – E a relação especificamente com os grupos, digamos assim, mais longevos de uma 

cultura, digamos assim, mais ancestral, né, ligados à Cultura Popular especificamente, como que 

é essa relação? 

Roberto -  Isso está tudo dentro desse aspecto, quer dizer, nós... Assim, se nós não fizemos mais é por 

incapacidade nossa de buscar esse retrato, mas essa é uma obrigação nossa. Até porque no dia a dia, 

você é muito seletivo, você tem que buscar aquilo que está acontecendo e ao mesmo tempo você tem 

que ter espaços para buscar estas outras alternativas, seja através de programas semanais ou seja 

através de registros de nossos programas. Nós temos um... um grupo aqui dentro da televisão hoje que 

só pensa nesses aspectos. Você vai ver hoje na abordagem de Santo Antônio, o Jornal da Manhã 

trouxe vinhetas especializadas contando um pouco a história do Santo Antonio. Isso é um grupo que 

nós temos aqui que faz. Hoje para fazer o especial do Pelourinho, que era um especial diferenciado, 

tem este grupo que vai e atua, que trata de assuntos especiais, séries especiais que fizemos sobre as 

nossas igrejas, a riqueza das nossas igrejas ou... são várias séries que a gente faz do ponto de vista 

cultural envolvendo todos esses aspectos e todos os grupos e assim por diante, seja arte nas escolas, os 

grandes.... as grandes manifestações culturais da cidade. Isso vai da nossa capacidade de enxergar, de 

ter essa relação com a sociedade que permita a gente conhecer essas coisas e simplesmente... E 

também ser aberto, porque a grande questão é o seguinte, nós não vamos com seguir enxergar tudo, 

isso é absolutamente impossível de enxergar tudo que está acontecendo. Não tem essa possibilidade. 

Por isso você tem que estar aberto para... ser aberto suficiente para receber as pessoas, para ouvir das 

pessoas, você tem que ter canais abertos com essa sociedade e quanto maior for este canal com a 

sociedade, certamente, mais sucesso você vai ter e mais fidelidade você vai ter mais e mais 

reciprocidade você vai ter. Vai da nossa capacidade de enxergar isso, da nossa filosofia de fazer com 

que o nosso grupo entenda isso, de estar permanentemente se relacionando, produtores cada vez mais 

presentes na rua, os nossos ouvidos abertos, telefones abertos para ouvir, para receber tudo que a gente 

faz. Receber as pessoas aqui como eu recebo todos os dias, na medida do possível e falar e estar aberto 

para conversar com a sociedade, entendeu? Porque você não consegue também... E muitas vezes as 

pessoas acham que é difícil falar com a gente, é difícil se relacionar com a gente. E muitas vezes não 

chegam para falar com a gente, quando chega a gente vai avaliar se é possível ou se não é possível, 

hoje, amanhã ou depois de amanhã, mas o retrato é assim “Ah, a Rede Bahia não faz determinada 

coisa”. Faz. Depende da possibilidade que ela tem de fazer, porque se há uma ação importante da 

sociedade, se é uma ação importante da comunidade, ela tem que fazer, não importa quem seja, ela 

tem que fazer. Se é uma ação importante, se é um evento importante ela tem que fazer, né. E fazer 

coisas em todos os aspectos. A força da televisão a gente sabe muito bem. Ontem à noite o BA TV 

mostrou a queixa de uma senhora que tinha o irmão dela num hospital e precisava de uma 

transferência, porque senão ele ia morrer. E não tem vaga em UTI na capital. Isso saiu, foi ao ar às 

dezenove e trinta. Às vinte e uma e trinta estava uma ambulância do estado na frente do hospital 

transferindo ele para o Hospital Espanhol.  Essa é a força da televisão. Isso é que a televisão tem que 

fazer e pode fazer, ou seja, de ficar cobrando do poder público, cobrar seja do município, do estado, 

né, isso que o cidadão que paga imposto tem que fazer. Não é só flor, não. Não é só a música, a arte e 

tal, mas jornalismo forte, jornalismo investigativo. Você não tem que ter receio de absolutamente 

nada. Se você fizer a coisa certa, você está absolutamente amparado, né. Agora se depois o estado ou o 

município ou a autoridade quiser falar, ele tem espaço para falar. Mas você tem que denunciar o 

ilícito, você está aqui para denunciar o ilícito, né. Você não está aqui para fazer só jornalismo 

contemplativo, você tem que ter uma abordagem mais ampla para que o telespectador veja da sua 

capacidade, veja da sua intenção e veja do interesse que tem essa noticia em beneficio da comunidade. 

Na verdade, você tem que trabalhar para beneficio dela, né? E dizendo o que tem que ser dito. Se é a 

favor ou se é contra, você tem que dizer. 

 

Gisélia – Eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho sobre, digamos, na área 

econômica, né. A televisão é uma televisão aberta, é uma televisão privada, ela é... ela é 

financiada pelo patrocínio. Como é que é essa... Quem são os patrocinadores? 
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Roberto - Olha, o patrocinador tem espaço comercial. O jornalismo não se envolve com patrocínio. O 

jornalismo é... O dinheiro, evidentemente, que uma televisão privada, ela tem que dar lucro, não é? 

Senão ela fecha, você não acha? Então, você tem intervalos comerciais que proporcionam eventos. Ele 

vai patrocinar o futebol para que você possa investir em futebol, porque um evento como a Copa das 

Confederações em que você tem exclusividade, nós é que compramos o Campeonato Baiano com 

exclusividade. Então, você vai ter do intervalo. Agora vamos transmitir o jogo, no intervalo comercial 

um programa lá pode ser patrocinado. Mas por exemplo, se o patrocinador do BA TV do programa da 

noite, se é uma loja comercial ou uma rede de supermercados e tiver um assalto naquele 

supermercado, você vai noticiar ou não vai noticiar? Claro que você vai noticiar. O jornalismo é 

independente dessa ação. O jornalismo precisa de dinheiro para contratar mais e para comprar 

equipamento. Agora o comercial é extremamente importante numa empresa comercial, para que ele dê 

numa empresa privada para que você tenha dinheiro para você poder crescer e se desenvolver. Sem 

dinheiro você tem que fechar as portas, você não é uma TV educativa financiada pelo governo do 

estado, você é uma emissora privada que tem... Agora o importante é que o jornalismo, o jornalismo, 

no nosso caso o telejornalismo, ele tenha absoluta isenção – e isso é uma coisa que eu posso dizer aqui 

de boca cheia – absoluta isenção para fazer o que ele tem que fazer e fazer a coisa certa, independente 

de ações comerciais. Agora, que o comercial é importante , é. Porque senão tiver comercial você não 

tem dinheiro para contratar, você não tem dinheiro para comprar novos equipamentos, se adequar às 

novas tecnologias por exigência até de lei, que é a nova mudança para... para a TV digital, né, comprar 

as coisas que você tem que comprar, desde que isso não interfira no editorial. Isto é claro, isto é regra 

nossa. 

 

Gisélia – O governo do estado e a prefeitura são grandes financiadores da televisão? 

Roberto -  Não, eles não financiam. Eles tem interesse, porque eles certamente vão querer botar as 

suas ações aonde? Preferencialmente, numa televisão que seja mais assistida. E eles olham para os 

espaços comerciais e veiculam a sua... as suas... as suas ações nos espaços comerciais. Eles não são 

financiadores, eles são pessoas que compram espaços para veicular as suas ações. O governo do estado 

está fazendo uma coisa muito importante, uma obra, ele compra um intervalo comercial, compra um 

espaço lá de trinta segundos, um minuto, um minuto sei lá o que, durante não sei quanto tempo, paga 

por um x, a área comercial vai lá e ele paga “O governo tem grandes projetos e quer mostrar esses seus 

projetos para a sociedade”, como é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar através da... da área comercial. 

Ah, o jornalismo vai fazer algumas coisas? Até vai fazer, quando aquilo é importante para a sociedade 

o jornalismo faz. Aquilo que é de interesse exclusivo do estado, que ele quer botar, mostrar a sua obra 

lá, evidentemente ele vai botar no intervalo comercial. Assim como a Insinuante, assim como as lojas, 

qualquer loja, as Casas Bahia, qualquer um que queira ou o armarinho da esquina ou a loja da esquina 

que queira botar e olhar para a televisão “Você tem um intervalo comercial, você tem espaço?”, tem 

vez que não tem nem espaço, que o espaço está lotado. É muita gente querendo botar, né, 

principalmente numa televisão líder. Então, você tem lá, você bota o seu... se você... cada um tem o 

seu interesse na área comercial e na área do jornalismo. A do jornalismo é do jornalismo, a área 

comercial é para veicular programas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mesmo que a gente 

conviva. Porque a gente sabe que, evidentemente, você tem que... uma televisão comercial tem que dar 

lucro. Se ela não tiver lucro, ela tem que mandar meio mundo embora e não pode comprar o que tem 

que comprar para ser moderna. Agora ela tem que fazer é manter a relação com a comunidade com 

credibilidade, é isso que é importante, você tem que ter credibilidade. 

 

Gisélia – A principal receita vem da área pública ou da área privada? 

Roberto - Hein? 

 

Gisélia - A principal receita vem da... 

Roberto - Não, isso é de todos os lados. Não tem uma principal receita, porque você não pode ficar na 

dependência de uma principal receita. Você tem setores que um ano... Aí depende, porque um ano 

construção civil não vai bem, então, tem um ano que construção civil não bota, não aplica para que ela 

possa vender seus investimentos. Aí o comércio vai melhor, a indústria vai melhor. Neste ano tem 

eleição então, o governo do estado não pode a partir de julho, eleição estadual, não pode mais veicular, 

não pode mais fazer ações. O município tem eleição então, metade do ano o município já não pode 
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mais fazer. Então, isso vai variando muito, dependendo, é sazonal isso, dependendo da reação do 

mercado. O Brasil está em crise, muito bem, isso cai. Ou nesse momento de crise você tem que vender 

mais. Então, o grupo Pão de Açucar então, os nossos grandes investidores, quem vende cerveja ou 

quem vende não sei o que vai botar para poder vender o seu produto. E aí isso, dependendo da 

situação, quanto mais você vende, mais você valoriza, se você estiver em crise você diminui ou, 

estrategicamente, essa é a hora de aumentar. Então, isso é muito sazonal, depende, depende do... da 

situação do mercado. Por isso que essa situação econômica é extremamente importante, quanto mais 

estável for a economia, né, quanto mais crescimento proporcionar, quanto mais crescimento nós 

tivermos mais resultado você vai ter, evidentemente, que esse faturamento vai aumentar. Caso 

contrário, você vive em crise ou estagnação da economia, evidentemente, que os investimentos, eles 

diminuem à medida que as pessoas se protegem mais, se resguardam mais para poder enfrentar essa 

crise. Então, isso é sazonal. Mas importante que seja dito isso: comercial de um lado e jornalismo de 

outro. 

 

Gisélia – E a relação com o campo econômico? 

Roberto - Com o que? 

 

Gisélia – Campo político, desculpa. 

Roberto - A mesma coisa. Campo político a mesma coisa, você tem que... Você faz jornalismo 

independente. Você pode dizer aqui “Ah, mas você tem um acionista que é prefeito”. Prefeito tem que 

ser tratado como prefeito. Eu trato a notícia aqui da mesma forma como se fosse o João Henrique o 

prefeito ou um outro prefeito. Se o prefeito tiver uma coisa importante para dizer, ele vai dizer. Se ele 

tem que responder por um buraco lá da rua que criou ou pelo buraco da 324 ou porque na rua está todo 

mundo caindo nos buracos, ele tem que dizer quando é que ele vai tampar. Então, ele vai ser criticado, 

porque tem muito lixo, as pessoas estão nervosas porque o transito está congestionado. O jornalismo 

tem liberdade para fazer e tem que ter liberdade para fazer. Senão você não tem uma relação de 

confiança e de credibilidade com as pessoas, você tem que olhar para sua televisão... Não pode ser 

essa coisa de ranço “Ah, antigamente tinha uma relação”... Isso é uma... isso é uma história. A questão 

é (toca telefone). 

(voz masculina) – Luiz Eduardo. 

Roberto - Obrigado. (tocam telefones) Oi, oi. (toca telefone) Oi.(toca telefone). Tá, tá, pode mandar. 

Está mandando agora? Está bom, está bom, não tem problema. Tudo bem (1h:09:37”) Um abraço. 

 

Gisélia – Você tem que sair, né? Botei na espera aqui. 

Roberto - Vamos amarrar, só amarrar e já vamos. 

 

Gisélia – Vamos. Está bom. Eu queria então, só para finalizar que o senhor falasse... 

Roberto - Então, assim só para tu saberes da questão política, na verdade, é isso. Você tem que assim 

“Olhe para o nosso produto e veja como é que a gente está atuando”, isso é que é importante. Eu tenho 

que ter tranquilidade como diretor de... de Jornalismo, de... da Rede Bahia de Televisão na minha 

relação com a sociedade, de olhar para a sociedade... (toca telefone). Então, assim o que a gente tem 

que ter é essa serenidade para dizer o seguinte “Nós praticamos”... Porque a empresa aqui, a Rede 

Bahia, ela tem um Conselho Editorial, certo? Importante, ela está madura suficiente, ela tem um 

Comitê Editorial integrado pelos três acionistas e mais o diretor de Jornalismo e mais o 

superintendente e mais o Emerson José, da Rádio CBN, nós temos um Conselho Editorial onde a gente 

discute claramente todas as questões e onde a gente pratica as regras editoriais que vem desde a Globo 

para nós com todos esses detalhamentos de como a gente tem que fazer Jornalismo, né, respeitando as 

leis, respeitando o cidadão, é você fazer um jornalismo sério, um jornalismo ético, né, um jornalismo 

preciso que gere credibilidade, você tem que fazer isso. Você não tem como.... Porque tudo aquilo que 

a gente produz vai para o ar. Quem na verdade mede isso aí, se está correto ou se não está correto é o 

cidadão. Ele sabe exatamente se nós estamos pendendo para um lado ou para o outro. O maior 

exemplo disso é o período eleitoral, onde, é o período mais tranquilo que tem, porque você dá, 

absolutamente, espaço para todas as pessoas da mesma forma. E a gente costuma praticar isso ao 

longo do tempo, é o melhor modelo que tem. Preservando, evidentemente, as características de cada 

um ou o... o... o poder de cada um, a autoridade de cada um e tal. Então, se você vai... Então, você 
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começa a ter essa capacidade de registrar as coisas dentro de critérios muito claros, dando espaço para 

todo mundo, tempo para todo mundo falar e assim por diante. Mas o importante é isso, que você 

pratique corretamente o Jornalismo e faça um Jornalismo ético e útil à sociedade. Esse que é o 

negócio. 

 

Gisélia – E por falar em ética, a TV Bahia tem um código de ética próprio ou ela segue... 

Roberto - Nós temos regras editoriais uniformes para toda a rede de televisão, desde a Globo 

permeando todas as emissoras afiliadas. E temos, evidentemente, a partir daí temos questões locais 

onde a gente... onde a gente tem isso por escrito, certo, que chega a todas as... até finalizando de novo, 

aperfeiçoando as nossas regras editoriais para que todos... todos os nossos funcionários tenham 

absoluto domínio. Até porque a cada telejornal que vai para o ar, ele é precedido de reuniões, onde se 

discute exatamente se a abordagem foi correta, se não foi, por que se fez isso, por que não se fez, por 

que se deu tal coisa, por que não se deu? E nós temos reuniões conceituais todos os dias ao término, 

antes e depois de cada telejornal. E cada um aqui dentro tem que, evidentemente, dominar essas 

regras, as regras de Jornalismo que ele aprendeu na faculdade e que aplica na realidade. Porque essas 

regras de convivência, elas são muito normais, você tem que saber que você vai entrevistar uma 

pessoa que você tem que ouvir o que essa pessoa está dizendo. Se tu denunciares esta pessoa, essa 

pessoa tem que falar ou... Hoje a gente fez uma noticia sobre a Petrobras, a Prefeitura quer falar? Fala. 

A Petrobras quer falar? Fala. Não quer falar, a gente diz “Procuramos o cidadão, ele não quis falar. Ele 

preferiu mandar uma nota”. Tem regras muito claras, até porque o telespectador vai dizer “Ah, mas 

não deram o espaço para o... para o cidadão se defender”. A gente tem que dizer ali “Procuramos, ele 

não quis falar, mas preferiu mandar nota” ou “Não quis falar e nem nota mandou”, assim regras 

editoriais muito claras. Então, hoje em dia está muito tranquilo para operar nesse sentido, né, porque é 

isso que precisa, é a tranquilidade, é a transparência para o seu grupo de trabalho, no seu grupo todos 

os profissionais poderem saber exatamente o que pode e o que não pode. 

 

Gisélia – Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a concorrência. E aí, 

especificamente, pensando aqui no Bahia Meio Dia, até que ponto interfere na... na produção de 

conteúdos e formatos. 

Roberto - Não, não pode  a concorrência interferir na sua produção. Não pode. Você tem que saber 

qual é o seu público. Eu não posso estar preocupado com a concorrência, eu tenho que olhar a 

concorrência, tem que respeitar a concorrência. Mas eu tenho que saber se o público que eu tenho 

aqui, que eu te falei do nosso perfil, se ele está gostando do nosso jornal. E a gente mede a satisfação 

dele através de ações como essa que a gente fez hoje, né. Hoje, o que a gente fez, a audiência foi lá em 

cima e os outros ficaram no intermediário. Então, a gente mede satisfação pelo produto que a gente 

coloca no ar. Eu não posso, porque o concorrente está fazendo... Porque eu sei o que o concorrente vai 

trazer, eu sei qual é a característica do concorrente, eu tenho que saber o que o concorrente faz, o que 

ele está fazendo, como é que ele está fazendo, porque tem vida inteligente em todos os lugares, né? 

Agora eu tenho que estar preocupado é com se eu estou fazendo... se entendi bem a lição de casa para 

saber quem é o nosso público, o que nós temos para proporcionar para ele, de que forma nós vamos 

fazer isso? E a partir daí nós temos certeza de que com a nossa... com a força da nossa televisão, né, 

com a força da televisão, com a força do nosso produto, com a capacidade que nós temos, nós vamos 

continuar livres, né. Porque eu não posso fazer um produto preocupado com o que o outro vai trazer 

no dia seguinte. Eu tenho que entender que eu estou fazendo um retrato da sociedade correto e 

permitindo e possibilitando que ela diga “Não, eu tenho que ver o Bahia Meio Dia ou o BA TV e, 

preferencialmente, vou ver isso, porque... ou ver uma novela da Globo, porque eu gosto da forma 

como eles fazem”. Então, você tem que... De vez em quando você ouve na rua “Eu vi em tal lugar, 

mas eu quis ver também no BA TV para saber como é que... se aquela notícia era verdadeira ou não”. 

Depende muito, essa é uma relação muito de confiança e de credibilidade que a gente tem. 

(voz masculina) – Licença. 

Roberto - Oi. 

(voz masculina) – Tudo bem? 

Roberto - Tudo. Não, não tem problema. Pode deixar. 

(voz masculina) – Muito obrigado. (1h:16:43”) entregar ao senhor. 



665 

 

Roberto - Valeu, obrigado. Então, na verdade, é isso. A concorrência, evidentemente, a gente tem que 

monitorar, a gente tem que olhar, respeitar, né, sabendo que todos tem importância, mas se preocupar 

com o que eu tenho que fazer, com o nosso produto, com o nosso público, né. Se ele está fugindo, se 

ele não está fugindo, por que ele está gostando, por que ele está caindo, por que ele está crescendo em 

cima de pesquisas. Seja vendo o que o nosso público... quem é o nosso público, seja através de 

pesquisas e seja através da nossa abordagem da realidade. 

 

Gisélia – Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência profissional, né, 

quando você chegou aqui, como é que foi esse começo? Assim, um pouco da sua trajetória. 

Roberto - Olha, assim eu sempre fiz Jornalismo, fiz Comunicação, eu sempre quis ser isso na vida. 

Então, quando era garoto já escrevia em jornal, no jornal da minha cidade, depois eu fui para o Rio 

Grande do Sul fazer Jornalismo, né, entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para fazer 

Jornalismo e essa sempre foi a minha vida. Nunca quis trabalhar em uma outra coisa. Gostava mais de 

jornal e revista. Trabalhei na revista Placar, trabalhei na revista Veja, trabalhei no jornal o Estado de 

São Paulo, trabalhei nos jornais locais do... do Rio Grande do Sul até em 1980 ir para a televisão, né. E 

a televisão como sempre me fascinou, eu acho um... um veiculo fantástico na relação com a sociedade, 

na comunicação com a sociedade, né, pelo impacto, pela capacidade que você pode ter de interferir, de 

apoiar,  de ajudar, né, quanto mais amplo, mais diverso por essa sua atuação, essa capacidade que a 

televisão... porque a televisão é audiovisual, né, a televisão ela tem a informação e ela tem a imagem 

ao mesmo tempo e quanto mais você utilizar a televisão para beneficiar pessoas, para prestar... Porque 

a televisão, ela é uma prestadora de serviço, ela tem que fazer isso, ela tem que prestar serviço para a 

sociedade, né, dentro... se adaptar a isso, a televisão vive do segundo, né, nossa unidade de trabalho é 

o segundo. Então, nós temos uma matéria com um minuto e dezenove segundos, mas dentro disso 

você tem que ter pessoas preparadas e capacitadas para poder fazer este exercício de dentro do tempo 

que você tiver, passar para o telespectador aquilo que vá agradar ao telespectador. Então, a... Eu vim 

para a televisão e estou na televisão desde 1980, né. Fiz, durante muitos anos fui diretor de Jornalismo 

da RBS TV, lá são 17 emissoras de televisão. Depois para a Globo eu fui fazer um trabalho aqui no 

Nordeste, fiz um trabalho em Aracaju dois anos e depois vim aqui, aqui para a TV Bahia, onde já 

estou agora fechando treze anos na direção do Jornalismo, né. E procurando fazer cada vez mais uma 

televisão capaz, uma televisão que realmente agrade, uma televisão que tenha cada vez mais esse 

aspecto da... da diversidade, com muita ética, com muito respeito, com muita adequação, né, a isso, 

com muito... assim com muita... com valorização do... com valorização do grupo, promovendo as 

pessoas, valorizando as pessoas, dando oportunidade para as pessoas, capacitando. Porque são duas 

coisas, como eu disse, fundamental, você tem de um lado a tecnologia e de outro lado você tem a 

questão da... dos recursos humanos, que é chave, não tem outro jeito. Quanto mais for preparado, 

quanto mais você souber trabalhar isto de valorizar este seu grupo, de permitir que este seu grupo 

cresça e se desenvolva e se aperfeiçoe mais sucesso você vai ter. Não adianta. Na televisão você não 

vive sozinho e nem... você não sobrevive dessa... você precisa do grupo, do conjunto. E quanto mais 

isto for, né, homogêneo, quanto mais capacidade você tiver de... de fazer com que esse grupo cresça e 

se desenvolva, mais precisão você vai ter e mais criatividade você vai ter, né, de proporcionar que esse 

grupo esteja permanentemente se aperfeiçoando, discutindo os assuntos, discutindo conceitos, se 

preparando para esta modernidade. Isso que é chave. Então, por mais que eu tenha experiência já no 

Jornalismo, já são mais de 40 anos agora, cada ano as coisas acontecem de uma outra maneira, cada 

ano novos... novos desafios. Agora mesmo com toda essa modernidade, com todas essas mídias que 

estão surgindo... 

(voz masculina) – (1h:21:19”) 

Roberto - Vai lá. Por tudo isso, com tudo isso que está surgindo você tem desafios cada vez mais 

constantes, desafios cada vez mais frequentes e é cada vez mais. E, evidentemente, você tem que estar 

preparado para isso e tem que estar se desafiando diariamente, né, e desafiando o seu grupo para fazer 

as coisas bem feitas. 

 

Gisélia – Ok. Para finalizar, o jornal Bahia Meio Dia, o senhor acha que cumpre o seu papel? 

Como é que o senhor avalia? 

Roberto - Ele cumpre o seu papel sim, cumpre, a nossa luta toda é para que ele se aperfeiçoe, para que 

ele melhore. Ele é líder, né, é o jornal mais... mais visto no horário do meio dia, né. E ele precisa cada 
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vez mais é isso, é ter capacidade de ampliar o seu universo e colocar ali as notícias que interessam 

para a sociedade, seja da capital, seja do interior, através dessa abordagem múltipla que ele tem, a 

informação da atualidade, reportagens especiais do São Joao, do Santo Antônio, a notícia do trânsito, a 

notícia da prestação de serviços, a notícia da cultura, o.... o show a um real, ele tem que ter esta 

diversidade, né, para que as pessoas digam “É aqui que eu vou ficar. É isto que me interessa, que eu 

vou ter um leque de informações de coisas que eu ainda não vi e coisas que eu quero ver, isso dado 

com precisão e com qualidade”. Tem que ter essa coisa, a precisão da informação, assuntos 

interessantes e atrativos e abordagem com qualidade de informação ou de imagem. 

 

Gisélia – (1h:22:53”) Muito obrigada aí  pela sua paciência. 

Roberto - O que é isso... 

 

Gisélia – E informações. O senhor poderia me dar esses dados? Ou não é muito... 

Roberto - Isso aqui eu te dou (1h:23:03”) do Bahia Meio Dia. 

 

Gisélia – Ótimo, ótimo. 

Roberto - Teve Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia e Globo Esporte. 

 

Gisélia – Certo. 

Roberto - Nesse horário aqui é o horário do meio dia... (gravação interrompida)  
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APÊNDICE J 

Entrevista com Roberto Prado, Diretor de Jornalismo da TV Mirante 

São Luís, 15 de agosto de 2013 

 

 

Prado – A revista Caras, quando ela chegou no Brasil, fui ser diretor da  revista no Rio de Janeiro. E 

logo após à revista Caras, eu fui para TV Globo. A TV Globo em 1994, no início de 1994, trabalhei na 

Globo Rio de 1994 a 1998, quando eu fui designado a ser diretor da TV Globo na TV Verdes Mares 

em Fortaleza. Fiquei na TV Verdes Mares durante mais cinco anos. Saindo da TV Verdes Mares, eu 

fui fazer relações estratégicas e gestão de crise no governo do Amazonas, isso em Brasília, eu ficava 

entre Brasília e Manaus fazendo gestão estratégica e gestão de crise no governo Eduardo Braga. 

Depois de Brasília, eu fiquei o primeiro... eu fiquei o primeiro mandato só com ele. E no segundo 

mandato, eu voltei para o Rio de Janeiro e fui dirigir a rádio CBN no Rio de Janeiro. Primeiro a CBN 

no Rio de Janeiro, depois dirigi a rádio Band, Band News também no Rio de Janeiro. Depois da rádio 

Band News eu fui fazer a parte de gestão de imagem do governador Sérgio Cabral numa produtora, né,  

chamada Carioca Produtora e aí a Globo novamente me trouxe de volta, e me mandou para o 

Maranhão, onde eu estou há cinco anos e meio também como diretor de Jornalismo.  

 

Gisélia – Humm, humm. Eu queria então, saber qual é a... que você me falasse sobre a política 

no jornalismo, né, a política editorial. Como é que você define essa política? Como é que você 

caracteriza? Qual é... quais são os seus desafios, os que você encontrou, o que você já conseguiu 

modificar? Se foi possível modificar. 

Prado - Foi, as mudanças foram grandes. Foram muito grandes. Eu costumo dizer que jornalismo... se 

eu fizesse o jornalismo que eu... que eu teria vontade de fazer, a minha audiência seria traço. 

Porque o jornalismo, você não faz de dentro para fora, você faz de fora para dentro. Então, você tem 

que ver a ansiedade das pessoas, o que as pessoas querem ver e você aí... É dessa maneira que se faz 

jornalismo. O jornalismo da TV Globo, o  jornalismo que a gente imprime e que eu, particularmente, 

imprimo aqui, que não é diferente também do da realidade do Brasil, que é uma.... uma política da 

Globo, ele é muito simples. Jornalismo também  não se inventa. Nele, o jornal pela manhã, é um jornal 

de serviço basicamente, é um jornal em que você está saindo de casa de manhã cedo então, tem maior 

prestação de serviço. O Primeira Edição é um jornalismo muito mais comunitário, voltado para as 

comunidades. E o Segunda Edição é um jornalismo... O que é o Segunda Edição? É tudo aquilo que 

aconteceu de mais importante na sua cidade naquele dia, né, ou no seu município, no caso aqui de São 

Luis. Como nós temos emissoras no interior, se tiver um grande fato também no interior, ele entra 

nesse jornal, senão é basicamente é cultura e entretenimento e o importante que aconteceu dentro de 

São Luis. E por que isso? Por que cada vez mais local? Porque hoje no mundo a informação, ela chega 

de uma forma extremamente acelerada e em tudo quanto é canto eu recebo informação do mundo, no 

mundo globalizado do jeito que está. E o que as pessoas querem ver? Elas querem ver o seu umbigo. E 

o seu umbigo é que é o mais difícil. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas o seu umbigo, seja 

na parte comunitária, seja na parte factual, seja na parte de serviços, seja na parte de comportamento, 

seja na parte de cultura, arte e política, etc.   

 

Gisélia – “O que que é esse jornalismo comunitário”? 

Prado -  “Comunitário” é tudo. Muita gente costuma dizer que comunitário é buraco de esgoto. Não, 

comunitário não é buraco de esgoto só. Esgoto, buraco também, eles são comunitários. Mas você tem, 

por exemplo, uma questão de vizinhos, você tem, por exemplo, uma... uma questão judicial 

envolvendo um bairro, você tem... Então, tudo é comunidade, tudo. Tudo que é questão de 

comportamento dentro de uma cidade que influa no dia a dia, no ir e vir dessas pessoas, isso tudo é 

comunitário.  

 

Gisélia – Como é que se constrói essa pauta do jornalismo comunitário aqui na TV Mirante? 

Prado -  Primeiro é: muita observação e muita denúncia, né. Eu costumo dizer que o jornalista não é 

aquele que só olha, ele tem que olhar e ver, né. O cidadão comum, se você passa... Eu quando cheguei 
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aqui em São Luis, eu tomei um pouco de susto com o que? Com a situação da cidade, né. Eu via que 

as pessoas olhavam e não se indignavam, não... A quantidade de lixo, né, a quantidade de entulho de 

construção, na quantidade do esgoto, na quantidade do buraco, na quantidade, enfim, das coisas mal 

acabadas, mal resolvidas, da cabeça da ponte que... não tem uma cabeça de ponte em São Luis que ela 

seja perfeita, você tem que... Mas as pessoas estavam acostumadas com aquilo, ficam acostumadas 

com aquilo. E a gente, o jornalista, ele não pode se acostumar com isso. Ele tem que olhar e ver, eu 

tenho que passar ali, eu não posso olhar uma quantidade de lixo estúpida jogada no meio da rua e 

achar aquilo normal, passar e ir embora. Eu não posso passar por dentro de uma cratera com meu 

carro, cair, furar um pneu, quebrar e achar aquilo extremamente normal. Então, cada um tem a sua 

função de estar no dia a dia dentro da cidade olhando aquilo que mais atrapalha o dia a dia do cidadão. 

Perfeito? E aquilo vira pauta, né. Outra é, são as comuni[...], as pessoas ligando contando seus 

problemas, contando suas dificuldades. E aí o peso que se dá... É claro que você não vai me ligar 

dizendo que “A minha vizinha aqui do lado que tem um cachorro, ele late a noite inteira e isso está me 

incomodando”, isso, eu não vou fazer uma matéria só porque você... Mas se eu tenho um... De repente, 

essa matéria, ela rende de que forma? Ela não rende para eu fazer você com seu vizinho. Mas de 

repente, esse problema é um problema que atinge o que? Centenas, dezenas, milhares de pessoas que 

tem um cão vizinho que late. Então, nós vamos fazer um levantamento disso tudo. Tem? Tem. Então, 

aquilo vira matéria, porque é um... um assunto que vai interessar toda uma coletividade, um número 

grande de pessoas, né. Então, essas denúncias a gente filtra. A pessoa fala assim “Ah, tem um buraco 

aqui na minha rua” e tal. E a gente aqui da redação, ou a gente vai conferir ou senão nós falamos para 

ela “Mas escuta, como é que é o buraco? Impede a saída? Não impede? O buraco é  pequeno? O 

buraco é grande? Há quanto tempo esse buraco existe”?Enfim, a rua é muito movimentada, esse 

buraco  vale uma matéria? Vale uma matéria. Então, vamos fazer o buraco. E então, você tem essa de 

observação, você tem a de denúncia, né. E você tem as questões legais, que  também influem, tipo 

decisões de Câmara, decisão de Assembleia, decisão de governo estadual, governo municipal. Por 

exemplo,  aumentou o IPTU, né, a Prefeitura deu um  aumento no IPTU gigantesco, aí nós vamos 

correr atrás dessa matéria que também atende... atinge a toda uma coletividade. O governo... a 

CEMAR aumentou a conta de luz, vamos ver o impacto que isso também tem, né. Então, daí fluem as 

matérias, daí fluem as nossas pautas. 

 

Gisélia – Essa... essa produção de jornalismo comunitário, você acha que ela realmente tem 

conseguido... ser é aceita pela... pelo público, com isso a Mirante acaba estabelecendo contato...  

Prado – Muito próximo.    

 

Gisélia – Como que é esse contato... 

Prado -   E a nossa resposta, eu costumo dizer para eles que a gente tem  que dar atenção a tudo, tudo, 

tudo. O telespectador, ele tem prioridade para tudo. Ele ligou, a orientação é: ele tem que ser super 

bem tratado, ao telefone ele tem que ser atendido de maneira mais rápida possível. E, às vezes, as 

pessoas não têm lá uma certa desenvoltura no falar pelo telefone, mas a gente tem que ter paciência 

com ele, tem que saber que quem está do outro lado da linha não é um jornalista, não é uma pessoa 

de... né? E quanto mais rápido a gente der essa resposta para ele, mais próximo dele a gente vai ficar, 

mais essa inserção por parte dele a gente vai ter. Então, esse jornalismo comunitário, ele em termos de 

audiência, ele rende muito. Mas não só em termos de audiência, mas de resultados também para a 

população, porque ele mexe muito com as autoridades. É muito ruim, porque a gente não vai fazer 

uma vez, a gente faz duas, três, quatro, cinco, o quanto for suficiente. Eu sei porque eu estou, por 

exemplo,  há cinco anos e meio. A situação no mercado de peixe daqui que para mim é uma coisa mais 

horrorosa  que eu já vi na minha vida, com as pessoas embarcadas dentro do esgoto, eu já devo ter 

feito essa matéria umas vinte vezes. Até hoje eu consegui só sensibilizar um pouco, de nego fazer um 

telhadinho melhor, mas (09:21”). Mas eu tenho certeza que um dia, um governante qualquer que 

assuma e vai ficar envergonhado com a situação e vai resolver aquela situação. Para te dar um  

exemplo recente, essa semana passada nós batemos intensamente na questão das creches comunitárias 

que estão sem receber subsídio da Prefeitura desde janeiro, entendeu? E aí isso envolve 220, são 200, 

cerca de 200 creches comunitárias. Isso é um problema seríssimo, primeiro essas crianças sem 

alimentação, porque não têm condições de comer, são os pais que não têm condições nem onde deixar 

essas crianças, porque eles precisam trabalhar e essas creches estão fechando, né. E aí nós começamos 
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uma campanha, batendo, batendo, mostrando a situação dessas crianças, mostrando a fome das 

crianças, mostrando as demissões, mostrando que não tem mais condições de continuar até que, 

finalmente, a Prefeitura se pronunciou e ontem foi liberada a verba para que essas creches 

comunitárias voltem a funcionar normalmente. Então, são vitórias extremamente gratificantes para a 

gente e para a televisão a audiência é realmente altamente significativa. Aqui eu senti um pouco de 

dificuldade de resposta por parte dos governantes.  Eu costumo dizer que se eles forem um pouquinho 

inteligentes, eles se pautam pela TV, mas nem todos pensam da mesma forma. Por exemplo, você tem 

secretário, você tem prefeito, governador que, por exemplo,  a televisão vai lá e fez e você olha, vai lá 

no local no dia seguinte e resolve o problema. Resolveu, a gente também tem obrigação de ir lá e 

mostrar que ele resolveu. E se ele fizer isso constantemente, ele vai passar para o telespectador, né, 

aquela impressão de “Poxa, mas esse cara realmente faz, ele toma atitude, porque bastou a televisão 

mostrar, ele veio aqui e fez”. Então, isso também, ele pode capitalizar esse tipo de coisa. Agora poucos 

sabem, poucos reagem dessa forma.   

 

Gisélia – Você quer parar um pouquinho? Quer tomar água? 

Prado -   Não. 

 

Gisélia – Tranquilo? 

Prado -   Não, é porque eu estou mesmo com um pouquinho de... 

 

Gisélia – É. 

Prado -   Daquela coisa de garganta. 

 

Gisélia – Eu sei. Eu tenho esse problema também. 

Prado -   Então, só que aqui demorou um pouco mais essa... esse tipo de resposta, mas ela vem 

acontecendo, vem aumentando o número de pessoas que pensam dessa maneira, porque eles já 

sentiram que do nosso lado também há honestidade de criticar  e elogiar quando também você permite 

fazer alguma coisa de positivo. 

 

Gisélia – Você tem uma história profissional muito interessante no jornalismo e também 

atuando...  

Prado -   É, eu passei por todos... 

 

Gisélia – Tanto no jornalismo como no campo político também.  

Prado -   É, no campo político também. 

 

Gisélia – Então, e você agora de volta numa televisão que, enfim, que é uma concessão pública 

do Estado. Eu queria que  você analisasse um pouquinho  considerando a realidade no 

Maranhão, essas relações...  

Prado -   Perfeito. 

 

Gisélia – Que são estabelecidas que, às vezes, atrapalham, às vezes, facilitam entre os campos 

político, né, e o campo jornalístico especificamente. 

Prado -  Aqui, por exemplo, eu... eu gosto muito de... de política. Então, eu tenho uma percepção de 

política boa. Mas eu confesso a você que quando eu cheguei aqui no Maranhão, eu levei um ano para 

entender a política. Um ano. 

 

Gisélia – Por que? 

Prado – Porque aqui ou você é de um lado ou você é de outro. E você não tem o neutro. Você não tem 

aquela pessoa, que você possa sentar com ele, e ele dizer para você claramente como funciona a 

política e quem é quem. Ou... Tudo, todo mundo tem um... tem um lado. Então, fica muito difícil de 

você avaliar. Depois entendendo, aí fica muito mais fácil de você lidar, porque para tudo para você ter 

uma ação, você precisa de um entendimento. Perfeito? Você não vai fazer nada, se você não tiver 

entendimento. Você tem que entender. E eu primeiro precisei entender e depois de entender... Porque 

aí depois de entender eu tenho argumento,  depois de entender eu tenho ação,  depois de entender eu 
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posso traçar estratégia,  depois de entender eu posso criar. E eu demorei um pouco aqui a... a... E não 

sou só eu. Todo mundo que vem de fora. O Maranhão é um pouco atípico em relação a isso. Mas 

felizmente... Eu esperava encontrar aqui, o quadro que traçavam... estou falando agora em termos de... 

de TV.  

 

Gisélia – Sim. 

Prado - E eu só falo – aí eu deixo bem claro – que eu só falo pela TV.  

 

Gisélia – Sim. 

Prado – Eu não falo pelo grupo. Que foi muito rápido o entendimento dos acionistas - e isso aí foi uma 

coisa que... brilhante e que alavancou e serviu para alavancar tudo – de que a isenção, ela era 

fundamental, independente se atingisse alguém. Nós temos aqui, por exemplo,  a governadora, né, que 

é uma das sócias, nós temos o secretário de saúde, que é irmão da presidente, nós temos o filho do 

Sarney, o outro, o Zequinha, que é deputado federal e nós temos o próprio presidente Sarney. Eu posso 

garantir a você que eu estou aqui há cinco anos e meio e em momento nenhum eu passei por qualquer 

tipo de  constrangimento ou qualquer tipo de pressão para agir de uma forma ou agir de outra. Então, 

esse entendimento, ele veio muito rápido. E aí que que você precisa fazer? É também colocar isso, 

incutir na cabeça da redação. Porque por vezes é pior, é pior estar na redação. Porque a pessoa acha 

que trabalhando numa casa onde a governadora é uma das donas da TV, o cara que está produzindo, 

que está fazendo a pauta, o repórter que está na rua, por exemplo, ele tem  receio. Mesmo que o 

acionista, mesmo que a governadora, mesmo que o deputado... Então... Mas eles têm receio “Mas será 

que se eu falar isso e isso, não vai acontecer alguma coisa? Se eu falar”... Então, você tem que fazer 

um trabalho muito forte em relação a isso dentro da redação. A partir do momento em que você 

consegue incutir, colocar na cabeça dessas pessoas que isso aqui é uma casa livre, que quando a gente 

vai fazer um  buraco, a gente não quer saber se esse buraco é da Prefeitura ou é do governo do estado, 

você começa aí. E ao mesmo tempo, você começa dando credibilidade à redação. Porque você garante, 

eles fazem e nada acontece e as coisas começam a fluir de uma maneira extremamente positiva. Então, 

o meu relacionamento com os acionistas é brilhante, posso dizer que é brilhante, talvez seja o lugar 

onde eu tenha passado aonde o grau de entendimento tenha sido o melhor. Eles veem isso aqui como 

um negócio e isso aqui tem que ser visto como um negócio, porque é um negócio lucrativo, sendo bem 

feito. E que a perda da credibilidade é tudo que ninguém quer. Entende, ninguém quer perder um 

negócio altamente lucrativo do jeito que é esse. E a gente trabalha perto da linha da TV Globo. É, não 

sai [ética] em cima da minha mesa, tem o G1, os princípios editoriais da TV Globo que a gente 

implanta aqui dentro.   

 

Gisélia – Do código de ética. 

Prado – Do código de ética, tudo é da TV Globo, que são os princípios editoriais. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado - E a questão do código de ética. 

 

Gisélia – Humm, humm. E em relação ao público assim, você acha que a sociedade de modo 

geral, mais nas  classes populares, você acha que realmente as pessoas têm esse entendimento de 

que não há essa interferência? 

Prado - É claro que...  

 

Gisélia – Política de... 

Prado -   É claro que isso... É claro que isso você não vai conseguir nunca. Nunca. Você tem uma 

empresa, por exemplo,  você tem na Bahia, aonde o dono era Antônio Carlos Magalhães. Aí você tem 

o filho, atualmente, você tem o neto. Aí você tem em Alagoas, tem o Collor, aí você tem outro... Quer 

dizer, as concessões políticas foram dadas dessa forma.  Então, é óbvio que você, em momento 

nenhum você vai conseguir fazer com que a população toda... tirar essa dúvida da cabeça da 

população. É agora é você. Pode tossir.  

 

Gisélia – É, eu tenho que tomar água.  
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Prado – É. Aqui está muito gelada. Você prefere essa gelada ou...  

 

Gisélia – (18:43”) eu estou ficando sem voz. 

Prado -   É, é. 

 

Gisélia – Desculpa. 

Prado -   Você quer que eu desligue o ar condicionado? Acho que eu vou desligar. 

 

Gisélia – Porque eu tenho faringite. (19:33”) Estou percebendo que estou ficando cada vez mais 

sensível para frio, para ar condicionado e... 

Prado – Já desliguei. 

 

Gisélia – Então. 

Prado -  Então, voltando a falar, você não vai... Você quando fala assim “A casa é de quem”? A casa é 

da família, né. O sistema Mirante é o sistema da família Sarney. Aí vem “Ah, está vendo”? E quando 

você fala mal de alguma coisa “Ah, porque esse cara é contra a Mirante”, mas quando você fala contra 

o governo, ele não comenta, esse aqui não comenta, né. Aí o outro lá que você falou contra o governo 

“Pô, o cara trabalha lá dentro e está falando mal do governo”, quer dizer, não adianta.  O importante é 

você dar a percepção para ele. Porque ele sabe no fundo, no fundo, porque ele vê, se ele está 

assistindo, ele sabe da isenção. Ele pode na rua comentar, mas de repente ele olha uma matéria contra 

o governo, metendo o pau na governadora e aí você fala “Gente”... Aí de repente é Prefeitura ou do 

governo elogiando ou criticando, mas de maneira igualitária. Se você der essa percepção para ele, se 

você passar essa percepção para ele, ele vai ficar contigo. Tanto que nós somos a maior audiência do 

Nordeste e somos uma das maiores audiências do Brasil. Está ali para você, nós temos um share na 

Segunda Edição de 80%, temos share na Primeira Edição de 70 e tantos por cento. Então, se as 

pessoas nos veem, é porque elas acreditam na gente. 

 

Gisélia – Porque já que você está me falando em números, eu queria saber se você tem 

conhecimento de uma pesquisa que foi recentemente divulgada pelo... pela Fundação Perseu 

Abramo de... sobre televisão de um modo geral, onde eles mostram que 43% dizem não se verem 

representados na TV. E 25% se consideram retratados negativamente. E 71,2% dos brasileiros 

não sabem que as emissoras de rádio e TV são concessões públicas. Ou seja, uma pesquisa que 

mostra uma coisa que está na TV, porque de um modo geral, as televisões dizem que o que está 

na televisão é porque as pessoas querem assistir aquilo, querem ver aquilo, né. E essa pesquisa 

está mostrando exatamente o contrário.  

Prado – É, essa pesquisa, ela... ela tem uma explicação. Se você for fazer uma palestra numa 

universidade, é o que eu acabei... foi a primeira coisa que eu disse para você, se eu fizer uma televisão 

para mim, com as  minhas convicções, eu vou ter traço de audiência. 

 

Gisélia – Sim. 

Prado – E isso fica muito claro quando você vai fazer, por exemplo, uma palestra na universidade. Eu 

sou professor também na universidade. Você chega lá, as pessoas “Não, porque vocês não têm causa, 

porque vocês deviam incluir mais a parte literária, porque vocês deviam colocar mais a parte cultural, 

porque vocês deviam colocar mais”... Enfim, cada um tem uma ideia do... do que seria. Porém, duas 

coisas em televisão: uma, você não pode segmentar; outra, que você tem públicos-alvo. Você tem a 

classe A, você tem a classe B, a classe C, D e E. Então,  você tem que fazer televisão para isso tudo. 

Eu não posso fazer uma televisão só um público, para a classe A, eu tô morto. Eu não posso fazer só 

para um. Então, eu tenho que fazer uma televisão que atinja todas as classes. No momento, mais o 

que? A classe C, que é hoje, atualmente enorme, né. Então, o que essas pessoas dizem isoladamente, é 

porque eles gostariam de ver mais coisas do que... Dentro dele está dizendo “Eu gosto disso, disso e 

disso, aí eu faria uma televisão assim”. O outro diz assim “Não, eu vejo, eu executaria assim, assim e 

assado”. Mas no contexto, todos eles assistem televisão, tanto que o segmento televisão não para de 

crescer. É uma coisa muito individual essa coisa de dizer, por exemplo “Você gosta do Fantástico”? 

“Ah, não. Não gosto do Fantástico”. “Por que não gosta do Fantástico”? “Acho que o Fantástico viaja 

demais naquelas matérias lá fora, matéria de gelo, matéria na Antártida, matéria com urso, matéria 
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com não sei o que. Eu colocaria isso, isso e isso”. E se você perguntar para o outro, ele diz assim “Mas 

eu acho que falta isso,  isso e isso”. E vai faltar sempre, porque o ser humano, cada um pensa de uma 

maneira diferente do outro. O importante é que você dentro do... consiga atingir o maior número de 

pessoas possíveis,  né. 

 

Gisélia – E em relação a essa segmentação das classes sociais, há uma preocupação realmente de 

uns tempos para cá com a chamada “nova classe média”, a classe C? 

Prado – (24:54”) 

 

Gisélia – Como é que isso é... 

Prado -  Isso nenhum segmento pode ficar fora dessa... Hoje a classe C é uma realidade, é a classe que 

consome, todo mundo tem a sua televisãozinha dentro de casa, uma não, hoje já tem duas, já tem três. 

E a preocupação, o estudo está grande em cima dessa classe. Tanto que são feitas pesquisas, a gente 

faz, a TV Globo faz pesquisas para saber o que essas pessoas querem ver. Por isso eu estou te dizendo 

“é de fora para dentro”. Então, vamos ver, que classe é essa? Eles migraram da D para a C. E aí? O 

que que essa migração significou na vida deles? Eles continuam com os mesmos costumes que tinham 

quando estavam na classe D?  Eles estão com mais dinheiro, eles estão consumindo mais, mas será 

que eles... Eles estão consumindo mais, mas o que eles estão consumindo? E tipo de comportamento, 

eles mudaram, mas será que eles querem sair daquela vidinha que eles tinham em que se botava 

cadeira na porta da casa, eu vou dar um exemplo, e ficar conversando durante a noite com o vizinho? 

Ou ele, aquilo para ele já não é... ele já quer sair para ir para um barzinho? Porque tudo você tem que 

descobrir para ver comportamento, para ver que segmento, que tipo de matéria você vai fazer, que  

tipo, como que você vai atingir esse telespectador. Então, essa classe é... por ser a maior, atualmente, 

claro é a classe mais estudada, é a classe mais almejada.   

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado -   Não vamos pensar só nisso, porque, às vezes, também audiência não é tudo. Vou te dar um 

exemplo, eu tenho o meu Bom Dia Mirante, que ele pelo número de ligados e de manhã o número de 

ligados é pequeninho, né, então, a audiência dele é pequena, ele é o dobro dos adversários, da soma 

dos adversários, porém ela tem audiência de dez pontos, onze pontos, porque é de manhã cedo. Porém 

é o público A quem mais assiste. E é o jornal que mais fila tem de anunciantes, porque é maior público 

de classe A. Têm essas diferenças também. Então, eu quero dizer assim “ Ah, Fulano de Tal dá seis 

pontos de audiência”, mas são seis pontos de audiência também voltados para um público altamente 

capacitado, aquilo vai atrair mais o anunciante, né. Não adianta eu fazer, por exemplo, criminal, um 

jornal de sangue, morte, nãnãnã. Sim, às vezes, vai dar audiência, sim temporária dá. Mas aí você têm 

vários casos no Brasil a fora aí, felizmente aqui não, não é o caso, mas temos no Brasil a fora onde a 

Globo sofre pressão desses programas, né, voltados para essa... essa linha editorial.  

 

Gisélia – Inclusive a Bahia. 

Prado – Inclusive na Bahia. 

 

Gisélia – É. 

Prado – Recife, Bahia, todos. Mas quem vai anunciar do outro lado? Quem vai botar um anúncio num 

jornal de crime, anunciar? Então, são coisas que você vai pesar. A Globo não sabe fazer policial? Não. 

E não deve. Eu digo “policial” o policialesco. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Esse de mostrar cérebro com mosquinha entrando e sangue boiando. A gente não sabe fazer 

isso e nem pode, né, Então, não dá para concorrer com eles nesse tipo de aspecto. Nós não vamos 

mudar a nossa (28:20”) Nós não vamos deixar de dar a violência. A violência é um tema 

extremamente importante. Mas eu digo violência pela violência do jeito que eles fazem, isso não.  

 

Gisélia – De um realismo extremado, digamos assim. 

Prado – É. 
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Gisélia – Em relação à classe C, especificamente, que mudanças efetivamente na produção de 

conteúdo, na produção de matérias, de reportagens têm sido... a televisão, aqui a TV Mirante 

tem... tem investido para atender, para conquistar mais essa... essa chamada classe C? 

Prado -   É... 

 

Gisélia – Nesse tempo que você está aqui. 

Prado – É, eu acho que o nosso jornalismo, ele já atinge muito essa classe. O jornalismo que a Globo 

fazia, que é justamente essa parte comunitária, essa parte de comércio, essa parte de compras, essa 

parte de comportamento. Agora principalmente no que diz respeito a exemplo, que é uma coisa 

extremamente interessante, exemplo de vida, empreendedorismo. O que que essa classe, ela quer 

mais? Dentro da pesquisa que nós fizemos, ela migrou, aí ela quer grandes exemplos de pessoas que 

migraram e que deram certo. Pessoas que saíram de cá de baixo, por exemplo, hoje o dono da... do 

Mateus. O dono do Mateus, que é a maior rede de supermercado, ele começou como gari da esquina... 

Estou dando um exemplo. 

 

Gisélia – Sim. 

Prado - Eu sei que ele começou por baixo, mas não lembro (29:51”) e hoje é o dono da maior rede. 

Como é que é a história desse cara? Como é que esse cara chegou? Ele quer descobrir meios para que 

ele possa evoluir mais do que ele evoluiu, já que agora ele tem um pouquinho melhor condição. Aí nós 

vamos mostrar a questão do comércio, a questão do... do pequeno produtor, né, no nosso Mirante 

Rural, ou traz no nosso jornal do dia a dia, não precisa ser uma matéria só porque é de campo que ela 

tem que estar dentro do Mirante Rural. Ela pode estar dentro de um jornal diário também. Bons 

exemplos desse tipo de coisa, a questão da defesa do consumidor, ele precisa saber agora dos direitos 

dele. Esse cara, ele não tinha muita coisa, ele não tinha direito a muita coisa, ele não tinha. Agora ele 

quer, ele já tem, ele tem uma televisão, ele tem geladeira, ele consome. Se ele consome, ele tem 

problema. A partir desse problema, o que ele precisa? Ele precisa tomar conhecimento, se a televisão 

dele estragou, ele comprou, está quebrada... Então, o quadro defesa do consumidor hoje é uma 

audiência estúpida por conta dessa classe que ele foi implantado. Aí porque que eu não coloquei no 

Primeira Edição, porque senão ele fica arrastado, no Primeira Edição. Eu botei ele no Bom Dia, 

porque você está de manhã cedo, está tomando banho, está escovando dente e tal, tal, e tal, tem um 

cara sentado lá, só de ele estar falando, você não precisa ver, basta você escutar que você está 

entendendo o que ele está falando.  E isso tem uma audiência estúpida também, porque essa classe, ela 

necessita desse tipo de... de orientação. Condomínios populares, Minha Casa, Minha Vida, ele 

comprou, ele teve acesso, aí chegou lá, está tudo quebrado, está tudo... Vamos lá, sabe. Então, tudo 

que ele alcançou e o que ele quer alcançar a mais, você tem que passar para ele. Você chegou aqui, a 

realidade daqui é essa, o que que ele precisa saber para estar aqui. E o que que ele precisa saber para 

sair daqui e ir para a B, se for o caso. Deu para entender? 

 

Gisélia – Deu, deu. Assim, por um lado então, tem o empreendedorismo, o foco no 

empreendedorismo, mas ao mesmo tempo também foco nessa... nesse potencial desse cidadão, 

que é um cidadão consumidor. 

Prado – Isso, isso. E essa questão, por exemplo, do direito que ele tem como cidadão, isso é 

extremamente importante. Porque ele agora pode, entendeu? Se ele pode, qualquer matéria que  você 

fizer em que você... Vamos, vamos pensar aqui numa matéria. Por exemplo,  eu estou te dizendo... Ele 

não tinha celular, né.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado -   Hoje todo mundo tem, mas vamos lá, ele não tinha condições de comprar um celular. Ele 

comprou o telefone celular dele, né. Aí nós temos aqui problemas com a operadora à vontade, volta e 

meia a Tim, a Vivo, vamos começar a explorar. Mas não é só fazer a matéria falando dos problemas 

que a Tim tem proporcionado.  

 

Gisélia – Sim. 

Prado -   É dizer para... para esse cidadão que agora ele tem um telefone celular, nãnãnã, quais são os 

direitos dele diante daquele problema. Esse... esse é um dos principais problemas. 
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Gisélia – Empreendedor, consumidor, cidadão. 

Prado -  Consumidor, cidadão. 

 

Gisélia – Seria... Humm, humm.  

Prado -   É por aí. 

 

Gisélia – Bom, eu queria agora que você avaliasse para mim essa programação da emissora da 

TV Mirante dentro dessa grade do sistema Globo. Ou seja, se eu for comparar assim pelo... pelo 

que eu já vi a TV Bahia e a TV Mirante, a TV Bahia tem mais programas, né, que a TV 

Mirante, mais programas de produção local. 

Prado -  Local. 

 

Gisélia – E como é que você avalia isso? Se há perspectiva de ampliar essa programação... 

Prado – Há perspectiva e a tendência é você ir para o local, é aquilo que eu estou dizendo, é ir 

ocupando todos os espaços que se tem para que você possa fazer a tua grade com a cara mais local 

possível, né. É aquilo que eu te disse, a pessoa quer ver o umbigo dele. E o resto ele vê em tudo quanto 

é canto. Então, aqui nós temos o Mirante Notícias, temos o Mirante Rural, temos o Repórter Mirante, 

temos o Esporte Dez, temos Globo Esporte, Primeira Edição, Bom Dia e Segunda Edição. Certo? A 

TV Bahia, ela talvez tenha um programa a mais do que isso.   

 

Gisélia – Ela tem o Rede... o Rede Bahia Revista, domingo, uma revista... 

Prado – Essa revista que ela tem eletrônica domingo que é um espaço que a gente não ocupa. 

 

Gisélia – É, tem sábado de manhã também.  

Prado – Não, sábado nós estamos ocupados que nem eles, porque nós temos o Repórter Mirante e o 

Esporte Dez. 

 

Gisélia – E tem um programa à tarde também no sábado, que é uma espécie de revista também,  

mais voltado para... para as questões de bairro, para questões mais pitorescas, mais exóticas. 

Prado -  É, pois é. Eles têm mais de duas (35:06”). Aí tem essa de noite que a Globo abre, que é depois 

do  Fantástico e quando tem um programa depois do Fantástico, é depois desse programa do 

Fantástico. Eu acho que isso é importante sim, que a gente tem que ocupar, nós temos vários projetos. 

Mas por enquanto, financeiramente, ainda não foi viável que isso acontecesse. Nós estamos aí com um 

investimento gigantesco para o HD.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Desde que eu cheguei aqui, para você ter uma ideia, não... não se pára, porque nós... Você não 

conheceu isso antigamente, mas não tinha esse segundo andar, era tudo lá embaixo. 

 

Gisélia – Sim. 

Prado – E hoje em dia você tem essa redação que talvez seja uma das melhores redações do Brasil. Eu 

conheço todas, praticamente. Nós migramos para o digital, estamos migrando toda para HD e, quer 

dizer, a despesa para. Televisão é coisa para gente grande. E esses programas, eles são programas que 

eles são ainda deficitários, eles são programas que são considerados investimento e não dinheiro. 

Porque a grade de uma emissora de televisão, ela já é vendida. Então, você vai ocupar um programa 

que já existe, né. O que você tinha ali no horário de um programa desse? Você tinha um filme. Esse 

filme já está vendido. Se eu pegar e botar um programa no lugar, com toda certeza, esse filme é de 

graça, certo? Se eu botar um programa no lugar, eu vou gastar com ele... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado -   X por mês. Seja cem mil, seja cinquenta, seja oitenta. E eu não posso vender nada em volta, 

porque já está tudo vendido. Então, ele é um investimento. 

 

Gisélia – Humm, humm.  
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Prado – Como dentro do jornalismo, do programa jornalístico, por exemplo, eu não posso fazer  

merchandising, né, como eu não posso fazer merchandising em jornalismo, eu fico sem muita opção. 

Então, aquilo é um investimento, eu vou bancar. Então, a gente banca o  Repórter Mirante, que não sei 

se você já teve oportunidade de ver... 

 

Gisélia – Sim. 

Prado – Ele é um programa caríssimo, em que a gente tem que viajar o Maranhão inteiro, ele é todo 

em HD, ele é todo... E, mas é investimento, é gasto. Já você fazendo, nesse... um programa de noite 

nesse horário que não seja de jornalismo, que seja um programa de entretenimento, aí é diferente, 

porque dentro da linha de entretenimento a Globo permite merchand, ou seja, você já consegue, pelo 

menos, pagar.  

 

Gisélia – Há uma perspectiva, mesmo que seja remota (37:35”) a questão de trabalhar com 

documentários? 

Prado – Um documentário é uma coisa muito boa para você fazer, mas para você vender. Não para 

você botar na sua grade. Porque é outro problema daquele que eu estou dizendo, se eu... Eu não tenho 

grade para isso. Eu tenho o que? Meia hora, uma hora. Um documentário vai me sair um dinheiro 

estúpido, por exemplo, a Rede Amazonas, lá o Felipe Down lá em Manaus, ele fatura muito mais com 

documentário do que ele fatura com a emissora dele. Mas ele faz documentário com a equipe dele fora 

da televisão, aí ele vende para a Europa, vende para o Japão, vendo para a África, todo mundo se 

interessa por aquela região que ele tem lá. Então, o documentário, ele dá dinheiro dessa maneira. O 

resto são pequenos documentáriozinhos. O nosso Repórter Mirante é um  documentáriozinho, o Globo 

Reporter é alguma coisa parecida, fora disso você não tem grade para fazer isso. 

 

Gisélia – Em relação ao agendamento assim, como é que você avalia o agendamento sobre 

Cultura na produção jornalística da TV Mirante? 

Prado – Cultura. É, aí vem aquela parte. A gente fica muito em cima de Cultura, em cima do factual, 

do dia a dia, do que está acontecendo, né, da situação, né. Vou falar na Cultura estrutural, a parte 

estrutural da Cultura: falta escola, não tem escola, está quebrado... 

 

Gisélia – Ótimo. Então, você tem um entendimento de Cultura ampliado. 

Prado -   Tenho! Total, Cultura não é... Estou dizendo que esse dia a dia a gente faz muito bem, agora 

vem aquele sonho, aquela coisa de você dizer assim “Ah, vamos fazer mais. Por que não incentivar, 

abrir o aspecto”? Eu não tenho grade para isso. Isso a Globo, ela segmenta e ela... ela segmenta e ela 

tem outros veículos de comunicação. Você pega a TV Cultura, por exemplo... A TV Cultura não...  

 

Gisélia – (39:44”) 

Gisélia e Prado – A Futura.   

 

Gisélia – Pronto. (sorriso) 

Prado – A TV Futura. 

 

Gisélia – Certo. 

Prado – A Futura trabalha mais esse outro lado. A gente trabalha mais em cima do factual. Ou então, 

uma coisa que a gente procura trabalhar muito também e é uma coisa que para mim, eu... e adoro, 

particularmente, que são os exemplos nessa área cultural, um case de sucesso, né, que no norte e 

nordeste você tem demais, você tem coisas brilhantes feitas no interior. Eu digo que é na hora da 

dificuldade é que você encontra, né, os melhores meios de resolver os problemas, né. A pessoa quando 

tem muito, fica preguiçoso, às vezes, eventualmente, mas quem precisa, tem necessidade, ele vai 

pensar e vai resolver. Então, esses cases também a gente trabalha muito. E nessa parte agora mesmo 

nós estamos fazendo um RM sobre essa parte de case de Maranhão a fora na área cultural, brilhante, 

coisas que você não acredita que tenha no Brasil. E você encontra crianças, encontramos crianças 

assim que parecem que já leram uns 200 livros, 200 e tantos livros, garotos de oito anos de idade, mais 

ou menos. Mas acho que poderia ser mais amplo. Mas eu não posso dedicar o meu jornal realmente a 

esse lado cultural, porque infelizmente, infelizmente isso ainda não... não atrai muito. 
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Gisélia – Ok. E em relação especificamente à cobertura jornalística de, digamos assim, festas 

populares, né, de festejos juninos, eu queria que você avaliasse a produção local. E aí 

considerando também a tua experiência na Amazônia e o no Ceará. 

Prado – Ah, é isso que eu estou dizendo: região por região. Primeiro no Rio de Janeiro, festas 

populares do Rio de Janeiro eu não tenho lá muito... Carioca gosta de festa popular o que? Carnaval. 

Então, eu tenho aquele período do Carnaval aonde eu... Fora do Carnaval, você não vê. Você vai fazer 

um diazinho de um santo, né, aí você faz lá o dia de Santo Antônio, um São Joãozinho, padroeiro do 

Flamengo, mas você não tem, você não vê um envolvimento fora do Carnaval. Veja bem que eu estou 

tirando o Carnaval. Carnaval é uma coisa à parte dentro do Rio de Janeiro todo mundo sabe, dentro da 

cultura popular o Carnaval é uma potência. Agora Manaus, Amazonas, Maranhão, Ceará, isso é 

permanente. Isso é uma coisa diferente. No Rio de Janeiro são datas.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – E que você não pode ficar todo dia, porque não dá audiência. Se você quiser provocar, eu acho 

até que poderia ter uma provocação maior pelas artes, né, mas como eu te disse, televisão tem que dar 

audiência. Mas aqui eu tenho que fomentar isso (42:46”) aqui as festas não param, porque aqui há uma 

cultura enraizada de uma tal maneira que aquilo é uma religião para as pessoas. O Carnaval é um 

religião para o carioca na época do Carnaval. O Boi é todo dia para o maranhense. Ele cultua aquele 

Boi diariamente, como um amazonense cultua aquele tipo de coisa, como no Ceará também, como em 

Belém aquela coisa dos Círio de Nazaré, o Círio não é um dia. Eles têm aquela festa deles, mas se 

você falar do Círio o ano inteiro, você vai ter audiência. Então, aqui batizado de um Boi, festa na... e o 

dia também, ele é ecumênico. E eu cada vez mais torno o jornal ecumênico, porque aqui você tem de 

tudo também o dia inteiro, aquelas festas espíritas... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Né, Candomblé, tem de tudo, né. Tem no Maranhão tem de tudo e a gente não pode ficar fora 

disso. É festa em igreja toda hora, é festa de não sei o que, todo dia tem um dia de um santo então, eles 

comemoram tudo que é santo do mundo. E isso aí aqui... Então, essa percepção você tem que ter de 

chegar e falar assim “Aqui eu não posso ficar fora disso, porque se eu ficar fora disso, eu perco”.    

 

Gisélia – Mas então, assim a pauta que acaba sendo produzida e virando mesmo matéria é a 

festa em si. E o que está por trás dessa festa, as dificuldades, os problemas... 

Prado -  Tudo! 

 

Gisélia – Dessas pessoas? 

Prado – Tudo! Você tem todo o envolvimento nesse sentido. Foi isso que você falou, você tem os 

problemas que ele enfrenta, esse ano, por exemplo,  foi um problema crítico isso, foi ruim para a 

gente, porque eles sofreram muito em relação à falta de... de apoio, faltou apoio por parte da 

Prefeitura, faltou apoio por parte do governo. Nós aqui não tivemos condições de fazer o nosso... a 

nossa festa, por exemplo,  de junho.     

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – E isso para eles é um desastre, entendeu? Então, a nossa preocupação o ano inteiro... Por 

exemplo, hoje na reunião do orçamento, nós já conversamos “Ano que vem não pode deixar de fazer 

em hipótese alguma mesmo tendo que investir 200, 300, 400 mil reais”, entendeu, tendo prejuízo. A 

gente não pode ficar de fora disso. Todos esses problemas estruturais, a gente procura a preocupação 

de não deixar isso morrer, entendeu? De correr e de ir lá ver. O único cara que ainda mantém, aí passa 

para o filho dele, aí elege... O Repórter Mirante serve muito para isso, porque a gente vai e aborda 

muito esse gênero, aí tu procuras propagar, procura, entendeu, fazer DVDs, esse tipo de trabalho para 

que você possa incentivar essa festa, ela... ela não pode morrer. Isso aí é uma coisa que você tem cada 

vez mais a obrigação, isso aí é uma obrigação.   

 

Gisélia – Então, essa produção jornalística voltada mais para... para os festejos ou para 

expressões e manifestações da cultura popular, que está no jornalismo do dia a dia, mas que 
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também acaba sendo uma espécie de projeto cultural da emissora com sentido de... de estratégia 

de comunicação mesmo, né, na comunidade.  

Prado -  Tudo. É claro que se você me perguntar, tudo, ele tem a ver com audiência. Tudo. Eu não 

posso, isso aqui é um negócio, quer dizer, é aquilo que eu falei para você, eu não posso fazer 

televisão... Nisso aqui eu estou lidando com audiência. O meu comercial vende conforme e minha 

audiência. Certo? Então, eu tenho que pensar, a minha função aqui é fazer um puta de um jornal aonde 

eu tenha uma audiência alta e o comercial possa vender. Então, não adianta também chegar para você 

e cheio de escrúpulos e dizer assim “Não, aqui a gente, né, tem uma meta de tentar desenvolver”, não. 

Se não for... Se não for, se não der audiência, se não der, eu vou jogar dinheiro no lixo. Não funciona 

dessa maneira. Porém nós temos responsabilidades sociais, culturais, que isso tem que estar dentro do 

nosso jornalismo e dando ou não dando audiência. E também tem que estar dentro não só da parte 

jornalística, mas na parte institucional, porque ele também funciona muito bem, a gente dando apoio 

institucional fora do jornalismo na nossa programação para esse tipo de manifestação e para outras 

coisas da parte cultural, da parte religiosa, da parte do dia a dia tudo que envolve a parte de (47:40”) 

Mas ao contrário de outros lugares, aqui dá audiência esse tipo de coisa. 

 

Gisélia – Especificamente, em relação ao JMTV Primeira Edição, eu gostaria que você fizesse 

uma avaliação de como você encontrou, se já houve alguma mudança? 

Prado – Eu cheguei e o jornal era um bom jornal. Eu... A nossa realidade aqui é um pouco diferente 

também do Brasil. Por que? Poucas emissoras e aí a Rede Bahia, a Rede Bahia tem, aqui nós temos, a 

RBS tem, mas poucas emissoras têm tantas TVs no interior como nós temos. Então, a TV Mirante, 

ela... ela está no estado. Então, eu tenho TV em Açailândia, eu tenho TV em Imperatriz, eu tenho TV 

em Bacabal, eu tenho TV em Santa Inês,  eu tenho TV, acabamos de comprar Balsas,  eu tenho TV em 

Caxias. Então, o meu Primeira Edição é um jornal estadual. Lógico com foco maior em... aqui em São 

Luís. Porém como, com exceção de Imperatriz que tem os três jornais, porque é uma outra segunda 

praça nossa maior, né, os outros só fazem o Segunda Edição, as outras praças só fazem o Segunda 

Edição e São Luís tem um contingente gigantesco de pessoas do interior que trabalham aqui desse 

interior, aí eu tenho obrigação de fazer um jornal regional, estadual. Então, eu pego o Brasil inteiro, se 

você abrir o meu jornal, o Primeira Edição, você vai ver o Maranhão inteiro. E essas praças me 

mandam esse material todo, o que melhor aconteceu, o que está acontecendo, sejam comunitários e 

factual do que esteja acontecendo e aqui a gente faz uma seleção e faz o jornal estadual. Você tem 

lugares como, por exemplo, em Belém, em que você só vê Belém dentro do jornal deles. Porque 

Belém tem esse problema de que só tem parece uma praça ou duas no interior, fica difícil para eles 

fazerem esse jornal estadual. Então, eles fazem um jornal muito  de Belém. Aqui não, o nosso 

Primeira Edição é um jornal do estado. Mas sempre dentro dessa linha editorial que eu te disse, né. O 

Primeira Edição, ele primeiro é o que? Todo jornal, primeiro ele é factual e depois a parte comunitária, 

no Primeira Edição. 

 

Gisélia – Para eu também ir pegando a sua experiência profissional e a sua vivência dentro do... 

do sistema Globo, a televisão, ela contribui para formar uma identidade de um povo. 

Prado – Claro.    

 

Gisélia – Do brasileiro, do maranhense, do baiano... 

Prado – Sob todos os aspectos, desde a roupa que você usa, o linguajar, o sotaque,a  gíria, é tudo isso, 

a influência é total. 

 

Gisélia – Então, que identidade é essa , por exemplo,  que o telejornalismo da TV Mirante está 

contribuindo para definir esse maranhense para dentro e para fora, porque vocês também 

produzem matérias para... de rede, né? 

 Da Prado – Não, veja bem, a... O papel do jornalismo em si, ele não é produzir identidade. O 

jornalismo é diferente. O que produz, por exemplo,  o costume e aquela coisa toda é... é novela, 

entendeu, são coisas diferentes. Jornalismo não, é para você mostrar a realidade. O que é jornalismo? 

É a janela da vida, né. Eu tenho que mostrar o que está acontecendo, entendeu? A minha preocupação 

não é de formar opinião. Eu não posso ter essa preocupação na hora de fazer o jornalismo. Eu não 

posso ter essa preocupação. Primeiro o meu jornalismo não é... não é opinativo. Ele não é um 
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jornalismo de comentário. Você vê que a linha editorial da Globo, ela não comenta. Você tem o jornal 

da Globo lá, tem lá os... os comentaristas, os colunistas que sabem, todo mundo sabe que é o Arnaldo 

Jabor, seja lá quem for, ele está ali dando a opinião dele, não é a opinião do... da Rede Globo. Então, o 

nosso papel é mostrar o que está acontecendo e de uma abrangência... de uma maior abrangência 

possível para que você que está nos assistindo tenha uma noção do que está acontecendo e faça você a 

sua... tire você as suas conclusões de tudo. Eu não... Eu, por exemplo, sou contra um jornalismo 

opinativo, né, de eu chegar no final e... e estar fazendo comentários a respeito daquilo que eu mostrei. 

Porque aí eu estou colocando uma coisa minha, a não ser que eu seja colunista e me apresente como 

tal. Agora eu, por exemplo,  apresentador de um telejornal ou um repórter na rua fazendo uma matéria 

tenho que ser neutro. O repórter... Quando é que o repórter é um bom repórter? Quando ele não faz 

parte da notícia. O repórter não é para ser...  não é para fazer parte da notícia. O repórter é para contar 

o que está acontecendo. Como dizia João Silveira, o bom repórter é aquele que vê a banda passar, ele 

não passa junto com a banda. Então, o jornalismo, ele não é feito para fazer a cabeça de ninguém. Ele 

é feito para te mostrar a realidade e você tira as suas conclusões. Se você fizer um jornalismo para 

fazer a cabeça de alguém, você está fazendo jornalismo tendencioso ou para um lado ou para o outro. 

Por isso eu digo, a televisão muda sim, muda se você... Digo na parte de entretenimento, novela, aí vai 

para o costume, cabelo, roupa, sapato, gíria, essas coisas todas, tipo de dança nova, mas o jornalismo 

não. O jornalismo, ele não é feito para... para esse tipo de coisa. 

 

Gisélia – E esse formato de... de telejornal, que é um formato que não é novo, ele é um formato... 

Prado -  Não, eu digo para você, disse para você desde o começo, jornalismo não se inventa. 

 

Gisélia -  Humm, humm.  

Prado -  Todas as experiências quando você tenta fazer estripulia, fazer malabarismo dentro do 

jornalismo, ele não tem se mostrado... 

 

Gisélia – Então, você acha que é um formato que ainda... 

Prado -   Tem fôlego, tem. 

 

Gisélia – Que esse formato tem fôlego? 

Prado -  Tem muito. 

 

Gisélia – Dá conta dessa... da realidade? 

Prado -   Muito. E isso não vai acabar tão cedo, esse tipo de jornalismo. Veja bem, a Globo, ela se 

você reparar, ela de um tempo para cá, ela ficou um pouco mais informal.  

 

Gisélia – Sim. 

Prado -  Perfeito? Você vê, por exemplo, o Jornal Hoje, você vê em vários lugares os apresentadores 

apresentam em pé, em alguns lugares eles tiraram a gravata, ficam só com paletó, ela procurou se 

aproximar um pouco mais com a população, com a comunidade, passar um pouco mais de 

desprendimento, uma linguagem muito mais coloquial do que já era, porque o jornalismo se faz com 

linguagem coloquial, não se faz com literatura. Mas você não pode ir muito além disso, porque você 

trabalha com o que? Quando você senta para me assistir, o que você mais escuta é dizer assim “Esse 

cara passa credibilidade. Poxa, esse cara”... Se eu começar arrancar sapato, a impressão é de que um 

dia eu estou com pé em cima da cadeira e o que você em casa... O jornalismo é um troço diferente, 

você senta para ver jornal, você muda o seu olhar, é diferente de você você ver um entretenimento. 

Você sentou ali, ali a coisa é séria, né? Estou vendo uma novela eu vou rir,  estou vendo um programa 

do... do Renato Aragão eu  vou rir, vou... Agora ali não. Ali eu quero saber o que está acontecendo, 

seja lá o se for o Jornal Nacional tudo que aconteceu de mais importante no Brasil e no mundo.    Você 

vê que o William Bonner pode até dar uma risadinha de vez em quando, agora aí você não quer 

também que ele estrapole, porque senão ele perde um pouco também da credibilidade.   

 

Gisélia – Agora também é fato que a forma de consumir produtos da televisão tem mudado, 

principalmente por conta das tecnologias... 

Prado -  Sim. 
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Gisélia – Novas plataformas, hoje você assiste televisão se deslocando, né? 

Prado -  Mas não é um jornalismo que vai mudar, ele vai migrar. São duas coisas completamente 

diferentes. Se ele vai ser amanhã um modelo numa plataforma em que você vai ter uma TV onde ali 

você vai ter internet, você vai... vai ter joguinho, vai ter jornal do lado, quer dizer, se nós formos 

amanhã só meros produtores de conteúdo, pode ser. Acabou aqui, nós vamos produzir conteúdo para... 

para outras plataformas, mas ele não muda, o jornalismo. Claro que, por exemplo, se eu for jogar ele 

para... para a internet, se eu for fazer um jornalzinho para a internet, eu posso mudar um pouco a 

linguagem. Estou falando para você em questão de seriedade, em questão de... E não tem muito para 

onde correr, você o tem. Isso aí já foi feito várias... Foram feitas várias experiências e você não tem 

muito para onde correr. Agora, a Globo está fazendo o que? O que que os veículos vão ter que fazer e 

o que as empresas vão ter que fazer? Aí você diz assim “Ah, vão para a internet”, nós estamos lá. “Ah, 

vão para o telefone celular”, nós estamos lá. “Ah, vai surgir um relógio aqui que”, nós estamos lá, né. 

Então, na televisão, nós estamos lá. Nós vamos estar em tudo quanto é lugar, nós vamos produzir 

conteúdo para isso tudo. A rede que o G1 fez agora que isso é um fenômeno mundial, ela é pioneira no 

mundo a TV Globo, em relação à rede internet. Todas as emissoras do mundo têm o seu portal. A 

Globo porém foi a primeira emissora no mundo a fazer a sua rede no Brasil. Então, o que que ela fez? 

Ela fez a mesma coisa que ela fez na televisão. Ela tem a... Por que a Globo é forte da maneira que ela 

é? Por conta, principalmente, da sua rede, né. Ela é a maior rede de emissoras que tem no Brasil. E 

tem nos estados as principais emissoras. E aí aconteceu um troço aqui no Maranhão, tem. Aconteceu 

ali na esquina, tem, a Globo tem. No estado tem, na Europa tem, Afeganistão tem, nãnãnã. Então, 

quando acontecer alguma coisa, você liga a TV Globo, porque você vai ver aquilo na TV Globo, 

porque você sabe que a rede da TV Globo é gigantesca. É que nem a TV Mirante aqui, aconteceu um 

quiproquó do Maranhão “Ah, vamos ver na Mirante, que a Mirante tem gente lá”. A concorrência não 

tem. Aí o que que ela fez? Ela foi nisso, ela aproveitou essa grande rede que ela tem e fez a rede dela 

na internet. Hoje você no G1, no portal G1 você vê o Brasil inteiro região por região. Você navega 

bem isso.  

 

Gisélia – Sim. 

Prado – Você abriu ali a sua região, Maranhão, sei lá, ou Rio, vê a realidade de cada local, as coisas 

que estão acontecendo, as principais notícias de cada local naquele dia. Estamos ali. Estamos 

apostando naquela plataforma, né, que é um plataforma que tem um futuro brilhante e infinito, né, 

você não sabe onde aquilo termina, aquilo não tem fim. Mas sei lá, amanhã ou depois pode surgir 

outra coisa, mas o importante é a gente estar lá. Se surgir, a gente tem que estar lá. 

 

Gisélia – E de um modo geral assim, o modelo de jornalismo que a televisão brasileira segue e aí, 

claro, o modelo de sistema Globo ainda é esse jornalismo norte-americano? Esse telejornalismo 

norte-americano ou isso hoje está... Como é que você avalia isso? 

Prado – Olha, eu... Eu classifico o nosso jornalismo – e aí eu estou falando para você, quando eu falar 

o você, eu estou falando de TV Globo. 

 

Gisélia – Sim. 

Prado – Tá. Como um dos melhores do mundo, ele não tem... A parte de jornalismo, morei fora, 

conheço a realidade da Europa bem, conheço a realidade do americano bem, é... é mais ou menos 

como o jornalismo americano.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado -  É esse modelo e que a gente tem aqui a nossa passagem, né, que em alguns lugares que você 

não tem a passagem, aqui a gente tem a passagem, tem a assinatura do repórter que é uma coisa que... 

que por muitas vezes, porque aquilo que lhe dá identidade, aquilo dá credibilidade à matéria. É uma 

informação nova que ele vai dar ali na passagem, eu acho que a forma “passagem” no Brasil, por 

vezes, eu acho mal utilizada em algumas matérias. Por exemplo, em outras vezes ele quer assinar de 

qualquer maneira, quando ele não tem necessidade de assinar. Eu vou botar, eu vou falar uma matéria 

para ti. Está na época do florescimento da... como é que é o nome dessas folhas, essas árvores que têm 

as folhinhas amarelas ou vermelha? 
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Gisélia – É...  

Prado – É ipê. 

 

Gisélia – Ipê, é. 

Prado -  Tá, na época do ipê, está florescendo o ipê. Aí eu peço para fazer uma matéria sobre os ipês. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Aí cara, o cinegrafista vai para a rua, faz lá uma bela matéria do ipê amarelo e traz imagens 

fantásticas geradas em HD e nãnãnã. Aí ele começa, faz um off ali em cima, um texto em cima, quase 

uma poesia para falar sobre aquilo, ele está falando parará, aí de repente, ele entra na frente, vai falar o 

que? E aí ele quebra aquele... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Ele quebrou o formato dele, quebrou a matéria. Mas tirando isso, a passagem, ela é 

enriquecedora. Ela é feita para você colocar ali uma coisa diferente, uma coisa nova, para dar 

credibilidade, para dar identidade àquela matéria, seja a passagem no encerramento ou na abertura do 

vt. Mas senão o jornalismo não tem, é aquilo que você vê, é aquilo que você viu e que você vai 

continuar vendo, eu não vejo, pelo menos, por enquanto uma forma diferente. A não ser eu botar na 

bancada uma pessoa para, para ficar nua, para tirar a blusa. Você tem... Aí você vai... Não tem... não 

tem muito pra onde você correr. O que você fizer hoje, já foi feito, e o importante é ter conteúdo, a tua 

credibilidade. 

 

Gisélia – Agora também por outro lado nos últimos tempos há uma tendência dessa passagem... 

o repórter acaba virando uma personagem de si mesmo dentro da matéria, né, há uma tentativa 

de misturar, de fundir informação com uma parte mais lúdica, né. 

Prado – Não, eu diria que não. Eu diria que é um erro. É o seguinte, voltando aquela de que eu te disse 

que o repórter ele tem que ver a banda passar. 

 

Gisélia – Sim. 

Prado -  Tá. A passagem participativa, que é, seria essa passagem que você está dizendo, ela é muito 

perigosa. Por exemplo, eu vou fazer um bloco de rua no Carnaval do Rio de Janeiro e vou me vestir de 

pierrô para fazer a passagem. Então, eu vou... É perigosíssimo para passar botar... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Puro ridículo. A passagem participativa que se procura é que essa passagem mostre mais 

alguma coisa do que... que uma imagem pura não mostraria. Por exemplo, eu tenho uma pontezinha 

pequena, que os moradores... caiu a ponte principal e os moradores construíram uma ponte 

improvisada, mas a ponte é extremamente perigosa onde passam crianças, passam nãnãnã.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado -  Mal cabe o meu pé. Então, eu posso passar nessa pontezinha. Porque se eu só mostrar aquela 

ponte... 

 

Gisélia – Sim. 

Prado – Estou mostrando aquela ponte... se eu só mostrar aquela ponte, eu estou vendo, mas eu não 

estou ainda tremendo na cadeira.    

 

Gisélia – Sim. 

Prado -  Mas se eu andar naquela ponte com o cinegrafista mostrando e contando os perigos que 

aquela ponte pode... que a população... que risco aquilo leva para a população, aí eu mostro mais 

alguma coisa. Então, essa é a passagem participativa inteligente, que a gente procura, mas que ela é 

muito perigosa, porque por vezes o cara anda por andar. Muitas vezes você vê o cara vai fazer uma 

passagem e sai andando igual a um maluco. Está andando por que? Você tem que... Tudo tem que 

justificar. Se você vai andar, você vai andar para mostrar alguma coisa, eu estou passando por umas 
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casas, aí sim eu posso andar “Essa casa aqui, essa casa aqui e essa casa aqui” e o cinegrafista 

mostrando. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Agora se eu vou falar um troço, para que que eu vou andar? Não vejo essa procura assim não. 

Eu vejo erros. Eu vejo alguns repórteres procurando... A não ser que sejam assim programas fora do 

programa de jornalismo. 

 

Gisélia – Certo. 

Prado – Tipo Fantástico, tipo Repórter. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Aí são programas de... Programas, né, são revistas ou então, documentário e não o jornalismo 

do dia a dia. 

 

Gisélia – Como é que você... Ainda falando nesse formato, né, mais tradicional da reportagem 

que a gente tem  o  verbo, né, a fala, a gente tem imagem e tem sonoridades, né. Mas se a gente 

for ver... Como é que você avalia? Eu acabo achando que a fala, ela é sempre hegemônica em 

relação à imagem. Então, é um... é como... 

Prado – É o que se diria que seria redundante, vamos dizer assim? Ou não? 

 

Gisélia – Porque assim, televisão trabalha imagem, né?  

Prado – Aquilo é audiovisual. 

 

Gisélia – É.  

Prado – Presta atenção, eu estou contando uma história. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Por que a televisão leva vantagem? Em relação... Por exemplo, quando eu vou escrever, eu 

sou oriundo de jornal.  

 

Gisélia – Sim. 

Prado – Quando eu vou escrever, eu tenho que ter um texto onde eu consiga fazer você imaginar da 

melhor maneira possível aquela situação. 

 

Gisélia – Mas é o texto que conduz, né? 

Prado – Justamente. Aqui eu tenho o recurso da imagem então, quando eu falo eu tenho que ver... Se 

eu falar assim “Aquela casa ali da esquina na semana passada pegou fogo” e o cinegrafista ficar só em 

mim, ficar só no off e filmar uma outra coisa que não seja aquela casa, fica... Então, é audiovisual, é 

imagem, imagem. Agora você tem que trabalhar isso de uma maneira mais criativa possível e que você 

consiga contar uma história. Televisão tudo... Para você fazer televisão ou qualquer é você contar uma 

história. 

 

Gisélia – É verdade. 

Prado – O segredo é o “era uma vez”, né? Dependendo da maneira que você diz “era uma vez”, essa 

primeira linha na televisão, ela é importante de você chamar mais atenção. 

 

Gisélia – Recentemente, aqui participei de um seminário na Universidade Federal da Bahia 

sobre sonoridades no audiovisual, aí que eu fui me dar conta do quanto que é rico, e muitas das 

vezes a gente... a televisão, enfim, o telejornalismo acaba não aproveitando. Talvez, claro, 

consequência dessa imediaticidade, né, que você tem, né, esse jornalismo do dia a dia que você 

tem  que trabalhar rápido e tudo. Talvez exigiria uma produção maior, né. 

Prado – Claro. Eu diria para você também, concordo contigo, mas não têm condições de você fazer no 

dia a dia nesse movimento. São... Faltam 20 minutos para o nosso jornal ir para o ar, mais 25 e ainda 

tem matéria na rua. Nas matérias produzidas, sim. Agora nas outras... Outra coisa que as pessoas 
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falam, você falou de “sonoridade”, eu também falo em questão do próprio som do repórter, a questão 

dos sotaques.     

 

Gisélia – Sim. 

Prado – A questão do... da narração não ser boa, isso tudo atrapalha muito em televisão. Porque tudo 

em televisão ele rouba a tua atenção. Se o repórter está com o cabelo meio... já roubou a tua atenção. 

Se ele está com algum objeto mais extravagante, já roubou a tua atenção. A de vocês então, do sexo 

feminimo, é pior ainda, né. Então, se o sotaque que eu estou colocando no ar, é um sotaque muito 

carregado e não é da minha região... O Jornal Nacional, ele tem um repórter... Do Maranhão não, 

porque o maranhense não tem sotaque muito acentuado. 

 

Gisélia – É. 

Prado – Mas vamos lá, entrou um pernambucano. 

 

Gisélia – Pernambuco. 

Prado -  Entrou um pernambucano com aquele sotaque, se tiver um sotaque muito carregado, aquilo 

vai me incomodar, eu do Rio de Janeiro. O carioca com os “s” dele, né, os meus “s” aqui... Tudo em 

televisão atrapalha, tudo em televisão tira a tua atenção. E TV e jornal, principalmente, jornal da noite, 

eu costumo dizer que o jornal da noite, eu tenho que ligar, colar nele e não me mexer. Se eu me mexer, 

é porque ele não está bom. Ele tem que estar... Porque é um jornal curto e grosso, ele tem que estar... 

Então, essa... essa... essa... a questão da narração do repórter isso é muito importante. Ele faz... Por que 

que ele faz a gente contrata fono e a gente tem fono, contrata fono, porque tudo incomoda em casa 

também. A questão do som ambiente que também é outra coisa extremamente importante, tem matéria 

por vezes que também na ilha de edição não dá para você regular, não dá para você... Porque, às vezes, 

vem coisa para burro para você escolher e você tem cinco minutos “Ah, tá, eu não vi” e o cinegrafista 

aí tinha isso, você não botou o som ambiente e você... Aí o cara fez lá a matéria sobre o festival de 

música, mas não botou som de música. O cara falou sobre o festival o tempo todo, mas você não 

escuta o cara tocando, fica o repórter falando no ouvido dele o tempo todo, mas você não escuta. O 

que que eu quero quando eu vou falar do... do Rock in Rio, de uma cantora “Ah, porque Fulana de Tal 

foi fantástica” e não sei o que e “parou, brilhou, dançou, interagiu com o público”, mas eu não estou, 

eu não estou escutando a mulher cantar. (1h:11:21”) 

 

Gisélia – Bom, e com relação à política de recursos humanos, como é que a televisão tem 

investido na formação, na qualificação dos seus produtores jornalísticos, né, dos seus 

jornalistas? 

Prado – Olha... 

 

Gisélia – Dos jornalistas e do pessoal da técnica, é claro, né. 

Prado – Você está falando especificamente da TV... 

 

Gisélia – Mirante. 

Prado – Mirante. Era uma deficiência que a gente tinha, porque aqui nós só tínhamos departamento 

pessoal, nós não tínhamos o de recursos humanos, gente para fazer gestão de pessoas. Nós tínhamos 

recursos humanos, folha de pagamento, contra-cheque, férias, nãnãnã, mas era uma coisa muito 

automática. Conseguimos implantar esse departamento de recursos humanos, atualmente a gente... 

ele... ele está crescendo. É um departamento que hoje, por exemplo, se você andar pela emissora, você 

tem lá o auditório tem ações de nutricionista, aqui pela redação você vê volta e meia entra gente para 

te fazer massagem, aquela coisa, tirar um pouco de stress, já se está vendo a questão da cadeira, 

porque você fica sentado muito tempo, são cursos, parcerias com a universidade, enfim, está 

começando a se movimentar e os resultados estão começando a aparecer, mas é uma coisa ainda muito 

nova para a realidade da emissora. O importante é que fez e os resultados estão começando a aparecer. 

E é importantíssimo. Às vezes, a gente... Eu, por exemplo, faço gestão de pessoas, eu sou um cara 

extremamente voltado para esse lado, me preocupo demais com tudo, com estagiário, com a questão 

das pessoas como é que elas estão, como é que não estão, a minha gestão é uma gestão de respeito, eu 

detesto... pode ser o peão, do peão, do peão, tem que ter respeito, tem que tratar com dignidade, tem 
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que tratar com... me preocupo, as pessoas estão lá o dia inteiro, toca o telefone têm dor, é o pescoço 

que dói, cadê o fone de ouvido para a gente botar para essa meninas, ah, é a cadeira... Essas coisas são 

fundamentais para o rendimento do trabalho o dia inteiro. E fora o... essa questão dos cursos de 

aperfeiçoamento, da... dos convênios que o RH pode fazer para que você possa fazer curso aqui, curso 

ali. A gente tem aqui o Inglês, tem o Francês, a gente tem o professor de Português que poucas 

emissoras têm, a gente tem um professor de Português fixo dentro da emissora, isso a gente já tinha 

inclusive antes do recursos humanos. Mas agora isso vai se estreitar. Nós estamos abrindo, o recursos 

humanos está abrindo curso para aproveitar os profissionais internos que não trabalham com... Por 

exemplo, desde a área de... de serviço que queiram fazer um curso de estúdio, de coisa assim, vai fazer 

curso, já elaboramos esse tipo de serviço para gente que quer evoluir. Curso de Informática já teve lá, 

está tendo no auditório, essas coisas que você vai abrindo e as pessoas se inscrevem e quem tem 

potencial vai entrando com prioridade para gente da casa. 

 

Gisélia -  E quais as propostas da emissora em relação à produção de telejornalismo para ela 

ganhar mais competitividade, né, e se destacar em relação às outras emissoras dentro do próprio 

sistema Globo? Como é que... 

Prado – A nossa... a nossa meta é a seguinte, primeiro, nós estamos indo para o HD, não sei se você 

chegou a ver as obras. Nós em outubro estamos estreando tudo desde a captação até a exibição nós 

vamos ter tudo em HD. Então, qual o nosso papel? Melhorar a imagem na tua casa. A tua casa vai 

receber uma imagem brilhante quando ligar a TV Mirante. E quando passar para outro canal, sentir a 

diferença e falar “Puxa, que diferença”! Então, eu estou te integrando um produto... Porque o meu 

papel é te entregar informação e qualidade de imagem. Então, eu entregando uma boa informação e 

entregando uma boa qualidade de imagem para você e com mais, cada vez mais com uma abrangência 

maior dentro desse estado como nós estamos ampliando a nossa rede (1h:15:32”) e melhorando cada 

vez mais a qualidade da nossa edição, da nossa reportagem, dos nossos textos, isso tudo é 

fundamental. Com isso a gente vai ter mais participação na rede, dentro de telejornal em rede no Bom 

Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional.  

 

Gisélia – E para finalizar, né... 

Prado – É um objetivo que a gente tem. 

 

Gisélia – Porque você já... já está no seu horário. Qual é o espaço mesmo da... da cultura popular 

dentro da produção do telejornalismo da TV Mirante? Que lugar que essa cultura maranhense, 

ela.. 

Prado -  Eu digo que aqui no Maranhão ela tem lugar de destaque, para mim é lugar de destaque. Foi 

aquilo que eu te falei, o maranhense, ele... ele tem isso enraizado, diferente de outros lugares. Em 

alguns lugares têm, os maranhenses têm e aqui tem lugar de destaque. 

 

Gisélia – Está bom. Muito obrigada. 

Prado – De nada. Espero ter contribuído. 

 

Gisélia – Com certeza. Se você puder depois me disponibilizar alguma pesquisa com relação à 

grade mesmo e ao programa JMTV Primeira Edição, se você tiver como me passar, se estiver 

claro autorizada a divulgação. 

Prado – Eu vou ver para ti. Porque eu... eu... A gente tem uma pesquisa interna, que foi a última 

pesquisa que a gente fez agora... 

 

Gisélia – Certo. 

Prado – Que é a pesquisa Marplan, né. 

 

Gisélia – Certo. 

Prado – A gente tem o Ibope e agora a gente fez... (gravação interrompida e retomada em novo 

arquivo) 

 

                                             -  Arquivo PRADO 2  - 
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Prado – (reporta-se a alguém que está distante) Tudo certo aí (00:00:08”)? 

(voz masculimna) - (00:00:09”) 

 

Gisélia – Pronto. É sobre essa regionalização, essa integração.  

Prado – Existe uma integraçao muito forte entre as emissoras do nordeste, a gente chama da “Rede 

Nordeste”. E de três em três meses a gente se reúne para trocar ideias, para discutir, para mostrar o que 

cada um está fazendo, o que que não está, enfim, troca de experiências. E duas vezes por ano a gente 

primeiro tem o São João do Nordeste, que é um programa que a gente produz, que é feito em Recife, 

mas com  a participação de todas as emissoras do Nordeste e tem o Nordeste... Não tem o Festival de 

Quadrilhas... 

 

Gisélia – Sim. 

Prado – Que também é com a participação de todas... todos os estados do Nordeste e tem um programa 

especial ao vivo com shows de todos os cantores também de todfos os estados do Nordeste. Então, são 

programas especiais na grade da TV Globo transmitidos para as emissoras do Nordeste.   

 

Gisélia – E tem no final do ano também, não tem? Aquela... 

Prado -  Justamente esse do final do ano, nós temos um especial no final do ano. 

 

Gisélia – Ah... 

Prado – Não, não, final do ano não. 

 

Gisélia – Não? 

Prado -  É em metade do ano que você tem dois, são os três na metade do ano, porque você tem, na 

verdade, o Festival de Quadrilhas...  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado -  Você tem o São João do Nordeste... 

 

Gisélia – Humm. 

Prado – E você tem  esse de shows ao vivo. 

 

Gisélia – Certo. E...  e a produção de matérias que é veiculada em... em outras emissoras do 

Nordeste, essa troca... 

Prado – A troca de material. 

 

Gisélia – Troca de material. 

Prado -  Isso é uma outra coisa que depende de lugar para lugar. 

 

Gisélia – Sim. 

Prado – Por exemplo, vamos falar de turismo. Aí o Bom Dia, eles geralmente fazem isso no Bom Dia. 

Aí cada um está... Época de férias, está chegando as férias, aí cada praça produz lá uma matéria 

turística no seu lugar... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Há essa troca “Hoje estará Fulano de Tal em Fortaleza”, aí no dia seguinte “Hoje você vai ver 

em Recife” tal, tal e tal. Funciona, porque aí  nós estamos em véspera de férias. Ou então, vamos falar 

a situação das passagens, aí manifestação por conta do preço das passagens, vamos fazer um giro no 

Nordeste... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – No Primeira Edição “Aqui no Nordeste a passagem custa não sei quanto” papapá... 

 

Gisélia – Humm, humm.  
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Prado - “Em Recife” blablablá. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado -  Que dê a noção para você de... se você está pagando pouco ou se você está pagando muito. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Também funciona. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – As coisas têm que ser em comum e tem que também atrair. Eu não posso enfiar umna matéria 

de Recife aqui ou de Pernambuco ou de Fortaleza ou do Piauí... 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Que não diga nada ao... ao maranhense. 

 

Gisélia – Sim. 

Prado – Esse é um tipo de troca que não funciona. Agora aquela troca onde você vai... por exemplo, eu 

quero viajar no Nordeste nas minhas férias, aí eu aqui vou mostrar para ele onde ele pode ir. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Aí funciona. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Prado – Eu tenho... O assunto de lá para chegar aqui e eu colocar no meu jornal, ele tem que interessar 

ao telespectador. Eu não posso botar só porque é bonitinho. 

 

Gisélia – Claro. Ok, para mim está ótimo. (sorriso) 
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APÊNDICE K 

Entrevista com Eveline Cunha da TV Mirante 

São Luís, 15 de agosto de 2013 

                                                                                                         

 

Gisélia – Se apresentasse e ao mesmo tempo tu dissesses para mim que tu estás autorizando 

essa... essa entrevista para fins da pesquisa que eu estou fazendo, está bom? 

Eveline – Está ok. 

 

Gisélia – Porque já fica como uma espécie de termo de livre consentimento. 

Eveline – Beleza. Eveline Cunha, eu sou chefe de redação e chefe do núcleo rede aqui da TV Mirante 

e autorizo o uso dessa entrevista, né, para pesquisa. 

 

Gisélia – Ok. Eveline, eu queria que tu falasse um pouquinho então, da tua vida profissional, né. 

Fique à vontade. 

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – Por onde você quer começar? Se fora da Mirante, a partir da Mirante. 

Eveline – Minha vida profissional passa pela Mirante, né. (riso) Eu tenho... Eu trabalho aqui há 19 

anos já. Eu vim para cá, eu era ainda estudante do curso de Comunicação. Eu comecei na TV 

Difusora, comecei no segundo período da faculdade, tinha terminado o segundo período naquela coisa 

assim louca para ir para o mercado de trabalho. Fui atrás, fui até no jornal O Imparcial, falei com 

Pedro Freire até pedi emprego lá. E ele me disse “Não, mas você ainda está”... Eu acho que eu não 

tinha nem terminado o segundo período. Ele disse “Não, você está muito no começo. Volta aqui 

depois”. E por coincidência assim, foi uma sorte que uma pessoa me...  O meu cunhado me disse 

“Olha, eu conheço uma pessoa lá na Difusora, quer ir lá olhar”? Aí eu fui lá e dei a sorte que quando 

eu cheguei lá estava faltando produtor. Aí eu fui, me sentei ali, fui ajudando, né, aquela coisa e 

perguntei “Posso ficar vindo para olhar”? Aí fiquei, passei três meses lá, acabei sendo contratada, 

fiquei dois anos lá, depois eu vim para a Mirante. Quando eu cheguei aqui na Mirante, eu ainda estava 

no curso de Comunicação então, assim eu passava a manhã aqui e à tarde eu ia lá para o curso. Mas aí 

fui para a produção do Bom Dia, fui primeiro para a pauta, aí na mesma semana o Rômulo chegou 

“Você pode acumular a pauta e a produção do Bom Dia”? E eu digo “Posso”, aí eu fui. Quando eu 

tinha uma folga, eu estava de férias da faculdade, essas coisas assim, vinha à parte também para 

aprender edição. Aí assim quando eu terminei a faculdade.... Não, ainda na faculdade, eu fui para a 

edição do JM2 e depois quando eu terminei a faculdade, que aí eu tinha o dia todo livre, eu vim para a 

chefia de reportagem.  Passei ali um tempo na chefia de reportagem. E quando foi... acho que foi em 

2000, a gente começou com o núcleo de rede, eu saí da chefia de reportagem e fui para o núcleo de 

rede, que era fazer aquela comunicação da TV Mirante com a Rede Globo que eu fazia na chefia de 

reportagem já. Fazia tudo ao mesmo tempo. Mas aí depois a gente se dedicou só à rede. Então, até 

quando você estava falando da cobertura do São João, as matérias ao vivo então, tudo isso assim 

mexia muito quando chegava a época de São João era época da gente bombar na rede, porque é uma 

coisa diferente, né. E assim é aquela coisa de você mostrar o Maranhão para o Brasil, para o mundo, 

né, como a gente fazia, mesmo na Globo internacional. Porque assim, apesar de eu não ser 

maranhense, mas eu cheguei aqui com nove anos de idade. Eu sou cearense, de uma família inteira 

assim toda cearense, quando eu vim demorei muito tempo, até hoje as pessoas dizem... Mas logo 

quando eu comecei a trabalhar, que eu falava na rede, o pessoal dizia assim “Ah, eu quero um povo 

que fala com um sotaque assim de maranhense como o teu” e eu dizia “O meu sotaque não é de 

maranhense”. Porque era uma casa em que nós somos oito irmãos, era uma casa de oito pessoas, tudo 

falando então, a gente continuava com o sotaque de... de cearense. Mas aí brinco assim que eu digo 

que eu virei maranhense quando eu comecei a gostar mais do... o período do ano que eu mais gostava 

era junho, por causa das festas do Boi. E quando  eu comecei a trabalhar, adorava mostrar essas festas 

no Brasil. Então, no início a gente fez o núcleo do rede, eu passei uma temporada só no núcleo de 

rede, mas agora eu estou acumulando de novo, né. Eu voltei para a chefia de redação e para o... para o 
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núcleo de rede. Mas assim, agora eu já tenho uma estrutura bem maior, dá para concliar bem melhor. 

Nesse meio tempo então, assim sempre me dediquei, já estou há 19 anos aqui na TV Mirante. Eu 

também fiz algumas coisas fora, mesmo quando estava na Mirante, eu fiz um concurso de professora 

sibstituta da UFMA, passei dois anos lá também assim e amei, me encontrei ali. E eu dizia para os 

professores “Foi bom voltar para a UFMA”. E assim tinha professor que foi meu professor e que a 

gente foi colega de trabalho, os alunos então, eu gosto muito desse contato de você... Porque a gente 

aprende muito. Foi assim um período em que foi como se eu tivesse voltado a estudar, eu fui dar aula 

lá, mas foi como se eu tivesse voltado a estudar, porque você aprende, você está em contato... 

 

Gisélia – É uma troca, né? 

Eveline – Ah, é sensacional assim, amei! E aí então, foi um período. Mas assim minha maior parte, 

minha maior experiência profissional mesmo é televisão e aqui na TV Mirante. 

 

Gisélia – Humm, humm. Então, eu queria, já que tu já falaste dos festejos juninos, né, que tu 

começaste a trabalhar no núcleo de rede. Como é construída essa pauta do Maranhão? Assim 

“fazer matéria sobre o Maranhão”.  

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – Qual é a concepção desse Maranhão e o que que interessa para, digamos assim, “o 

padrão Globo”? 

Eveline – É, a gente vai muito no perfil dos jornais, né. Então, assim a gente pensa qual é o tipo de 

jornal... o tipo de notícia do Jornal Nacional, a do Jornal Hoje... O Jornal Hoje a gente costuma dizer 

que é um “jornal gerúndio”, porque está acontecendo no meio da manhã, quer dizer, no meio da 

manhã não, já é começo da tarde. Mas assim no meio do dia então, você tem que ter muito recurso do 

vivo ou da agilidade de uma matéria rápida. O Jornal da Globo já é aquele que está no fim do dia 

então, precisa ter mais uma análise, um... um conteúdo a mais, porque assim só o factual não dá. A não 

ser que seja um factual que aconteceu depois das oito horas da noite, que aí vai com todo (06:03”) 

tudo no... no Jornal Hoje. É assim, cada jornal tem aquele perfil que a gente tem que pensar. E a gente 

fica sempre pensando nisso. Então, vai assim, identificou que é notícia? Agora a gente vai oferecer. 

Agora assim, nem sempre... às vezes, as pessoas antigamente cobravam isso da gente “Ah, por que tal 

assunto não foi para... para rede”? Eu me lembro que uma vez a ponte aqui do Estreito dos Mosquitos, 

ela rachou. Então, assim ficaram vários caminhoneiros que não conseguiam sair da cidade. E aí 

quando a gente ia fazer matéria no local lá, eles ficavam indignados “Mas isso não saiu no Jornal 

Nacional? E as pessoas estão lá do outro lado querendo saber por que a gente não acabou a viagem 

ainda”.  Então, tinha muito isso. A gente aqui é o olho da TV Globo aqui. Então, a gente tem que 

passar isso. E quando eu ia vender a pauta para eles, eu dizia “Olha, gente tem uma porção de gente 

tentando sair do Maranhão, mas como aqui é uma ilha, só tem essa saída então, não tem como sair”. 

Acho que ficou três, quatro dias, quase uma semana. Então, a gente tem que ter essa visão assim 

“Como é que esse assunto vai chegar”? Porque só uma ponte, não dá. Mas assim: isolar uma capital... 

Então, o prejuízo, o desabastecimento. Então, cada coisa dessa a gente pensava para oferecer para um 

jornal diferente. Então, você tem que conhecer o jornal, ter um bom relacionamento e ter... Então, 

diariamente, a gente oferece assuntos e vê assim com a pegada do... do jornal. Então, assim aí você... 

O Jornal da Globo é mais economia, é mais análise. O Jornal Hoje é mais um comportamento. O 

Jornal Nacional  tem  que ser aquela coisa mais enxuta, porque  o tempo do jornal é menor e assim tem 

muito assunto, depende muito do dia, depende da época. Era igual assim, quando chega dia de festa. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Então, assim junho o Nordeste inteiro está aparecendo. Então, assim aí eu digo assim 

“Gente, eu vou logo oferecer minhas pautas de São João” (riso), aí vai pelo menos uma para cada 

jornal ou é entrada ao vivo assim que... que as pessoas gostam muito de ver o que está acontecendo. 

Então, a gente vai pegando aquilo para... para oferecer, para não perder o espaço, né. Porque assim a 

gente sabe que é importante mostrar e, às vezes, quem está lá fora não conhece, né. Então, assim a 

gente precisa pensar uma forma de vender que seja interessante e que as pessoas consigam apostar 

naquilo ali para na hora ver e conhecer uma coisa legal. E assim todo ano tem isso. Então, tem quase 

vinte anos que eu tenho que oferecer e... Mas sempre pegando, buscando uma pegada nova, né, que a 
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gente possa mostrar bem assim o... o Maranhão, mostrar a cultura. E mesmo que não seja uma coisa 

cultural, mesmo assim, um factual. Agora mesmo a gente está fazendo uma matéria para o... para o 

Bom Dia Brasil e uma pessoa foi presa, um monitor que trabalha numa empresa terceirizada entrando 

com maconha dentro da penitenciária em Pedrinhas. Então, assim se eu for vender só o monitor vender 

levando maconha, ele não estava levando uma grande quantidade então, podia ser uma coisa local. 

Mas assim se você pensar numa penitenciária onde... nós estamos no mês nove, né, em nove meses já 

fugiram cem pessoas daquele complexo penitenciário então, assim você pega aquele gancho para você 

vender em cima daquilo ali para mostrar. E aquilo ali acaba fragilizando a segurança do estado. Então, 

você tem que  pensar numa forma de oferecer aquilo ali e que seja uma coisa que... interessante para o 

Brasil inteiro ver e conhecer aquela história. 

 

Gisélia – Humm, humm. Vocês têm... Vocês conseguem acompanhar assim quantas matérias 

você... vocês conseguem emplacar por semana ou por mês ou... enfim, como é que é esse tipo de... 

Eveline – Tem sim. A gente... a gente acompanha, né. Aqui até deixa eu ver. 

 

Gisélia – Eveline, parou aqui, viu? 

Eveline – Humm.  

 

Gisélia – Aqui minha... Tudo bem, estou gravando ali. Acho que é a bateria. 

Eveline – Humm, olha, a gente tem aqui a relação de matérias de rede. Cada coisa que sai, eu vou... a 

gente vai anotando aqui. Então, às vezes, uma matéria, ali de quem é, o repórter, que depois eu faço 

um ranking, qual é o jornal, qual foi o dia que saiu.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Às vezes, nem que seja uma... olha, paralisação. Uma nota coberta. 

[...] 

Eveline – Humm, humm. Então, eu acompanho tudo, nem que seja só... às vezes, é só uma entrevista 

que a gente faz. Então, tudo isso, até para a gente ter um relatoriozinho para a gente ver como é que... 

que está... como é que foi aceita essa matéria. Então, eu faço isso cada ano. Eu boto aqui matérias/rede 

e aí a gente vai acompanhando, vai vendo isso aqui. Alguns jornais passam essa estatística também 

para a gente, que aí eles passam no Brasil inteiro para ver, para a gente ir acompanhando. Então, quais 

as praças que estão saindo mais, quais as praças que estão saindo menos.  E vai daquela coisa também 

do relacionamento assim, quando eu não estou saindo muito, eu ligo para os produtores, ligo para o 

editor “Olha, estou pensando numa matéria assim, o que você acha”? E aí a gente conversa muito. A 

gente tem também aqui a... a caixa, que é uma forma também de comunicação, que a gente faz via 

canal de voz com os jornais da rede. Então, assim a gente faz com o editor do Bom Dia Brasil, faz com 

o editor do Jornal Hoje e faz com o editor do Jornal da Globo. A gente acompanha. Então, eles 

chamam o Brasil inteiro e aí tipo “São Luis, o que que tem hoje”? Aí eu digo o que que eu tenho 

factual hoje. Se eu tenho alguma coisa mais assim que não seja factual, eu mando por e-mail, eu 

mando as sugestões de pauta por e-mail. Mas assim todo dia eu tenho essa oportunidade de falar ou 

com o editor ou com o produtor nessa reunião para dizer o que que a gente tem. E aí gente... Até 

quando eu comecei a trabalhar na rede, tinha um produtor do Jornal Nacional que dizia assim “Olha, 

todo dia você liga nem que seja para dizer: bom dia, boa tarde e boa noite. Mas assim você vai ser 

lembrada, para as pessoas saberem que tem uma equipe lá no Maranhão que pode fazer a matéria”. 

Então, assim isso, às vezes, é muito bom, porque, às vezes, eu estou ouvindo aqui “Olha, eu tenho esse 

assunto, eu posso fechar nisso”. Então, às vezes, eu posso contribuir. Eu vejo aqui o Rio Grande do 

Sul está fechando uma matéria da chegada dos médicos. E eu digo “Ah, eu tenho aqui um médico 

cubano que está bem aqui e ele falou isso”. Então, assim você tem que ir conversando. Então, a gente 

faz esse acompanhamento aqui.  

  

Gisélia – Humm, humm, ok. E com relação às matérias especificamente sobre os festejos 

juninos? Os festejos juninos todo ano tem, né...  

Eveline – Humm, humm.  
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Gisélia – Como é que... Que preocupação tu tens? Ou assim, o teu... a tua experiência 

profissional, né...  

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – Digamos nesse sentido deve falar mais alto, deve (13:33”) 

Eveline – É, olha a grande preocupação da gente é mostrar, porque assim é muito forte esta festa, 

esse... esse carinho, essa coisa do maranhense em relação ao festejo junino. Então, assim, às vezes... 

Uma vez eu trouxe aqui o... Quando a gente fez o São João do Nordeste, acho que foi o terceiro  São 

João do Nordeste que a gente fez com... com Alcione e veio um editor de Recife para cá. E aí assim 

quando eu fui num arraial ali da... da lagoa com ele, na época acho que maior que aqui estava era o da 

lagoa. E aí quando ele chegou lá, que ele viu, ele disse “Eu não tinha ideia disso”. E olha, porque 

assim é um nordestino que mostra, acostumado a cobrir Caruaru, Campina Grande conhecia aquilo ali, 

conhece como ninguém. E quando ele viu, ele ficou tão admirado, ele disse assim “Eu nunca... eu não 

tinha ideia de que era tudo isso assim”. Porque... porque eu digo que a festa aqui é diferente, porque 

assim se você não souber dançar, você se diverte do mesmo jeito. Porque assim, ela é muito visual. 

Então, eu digo, é uma festa maravilhosa pra gente de TV, porque você consegue visualizar aquilo ali. 

Mas só que assim é muito difícil, porque quando eu entro... quando eu faço uma entrada ao vivo, você 

entra com 30, 40 segundos, um  minuto no máximo. Então, como eu vou contar isso em um minuto? 

Como eu vou mostrar? Qual é o grupo que eu vou mostrar? Então, às vezes, tem muito isso assim, 

olha, eu vou... E não adianta estar explicando para as pessoas que tem isso, isso e aquilo, porque assim 

é muito rápido, o tempo do jornal é curto, tem que mostrar o Nordeste inteiro. Então, assim a gente 

procura piscar uma parte que seja significativa então, que o maranhense se sinta presente ali. Então, a 

gente sempre procura assim a pauta aí o que que é mais diferente. O que que é... Então, assim cada 

um, a gente já mostrou batizado, a gente já mostrou a festa em si, o povo, o turista, a comida, o... o 

cuidado, os passos, confecionar os instrumentos, os instrumentos próprios, a gente sempre procura... 

procura pegar uma coisa que seja diferente. Eu me lembro que uma vez  a gente fez, acho que tem uns 

cinco a oito anos, a gente fez um Globo Repórter sobre os festejos juninos no Nordeste. E aí quando...  

 

Gisélia – Acho que foi Francisco José que veio... 

Eveline – Não, Francisco José veio com uma série do Jornal Nacional. Então, quando a equipe do 

Globo Repórter veio então, assim a gente tem que pensar o que que é de diferente que a gente vai 

mostrar. Então, o Bumba Meu Boi seria assim o nosso... porque o Nordeste vai pegar a quadrilha, 

aquelas coisas todas, mas o nosso não. Quando chega é diferente, é o Bumba Meu Boi. Então, assim a 

gente ano passado... Ano passado não, ano retrasado eu acho, que aquele projeto do Jornal Hoje 

“Jovens do Brasil” e aí a gente, o Evaristo Costa foi em alguns lugares e ele veio aqui. Então, assim a 

gente tinha aquele preocupação que se ia mostrar a festa à noite. Então, assim ele tinha que ir e sentir a 

festa. Então, ele chegou aqui num dia à noite, a gente foi. Foi até difícil, porque assim é um 

apresentador bem conhecido. Então, assim as pessoas param para olhar. Então, até antes, no dia da 

apresentação do Boi, quando ele subiu para fazer a entrevista, o pessoal queria tirar foto com ele, e ele 

só... não queria, mas assim a gente tem que ter aquele cuidado, mas mostrar bem a realidade, E no 

outro dia, a gente ia mostrar ao vivo. Então, ao vivo com apresentação de um grupo de Bumba Meu 

Boi, do Centro Histórico. Então, assim mostramos o cenário. Então, a gente tem aquela grande 

preocupação de mostrar a festa da forma... A gente tem que mostrar a festa da... da melhor maneira 

que represente isso naquele pouco espaço de tempo. E ainda que todo ano tem uma coisa nova. Então, 

não adianta. Até como a gente oferece muito tempo, quando eu digo assim “Olha, estão ensaiando já”, 

ela  “Ah, aquele início você já mostrou. Olha, as índias têm que estar com o corpo em forma” então, 

vão para a academia. Então, isso já foi. Então, cada ano a gente vai fazendo. Por exemplo, nesse Jornal 

da Globo, a gente puxa pela economia, quando sai uma roupa, quanto gasta, essas coisas assim. O 

Jornal Hoje vai pela resistência e aí o Jornal Nacional vamos tentar um ao vivo, porque está... é bem 

no horário da festa. Então, assim, cada ano é pensar uma coisa nova. E com isso a gente vai, a gente 

liga para o... para o pessoal dos grupos, para ver o que que tem de novo. Eu lembro que teve um ano 

de Copa do Mundo que teve um grupo Boi de Morros, que fez uma música para a Copa do Mundo. E 

aí a gente fez no... no show do intervalo do... Foi na Copa do Japão e era de madrugada. Então, assim 

e a gente foi para um arraial para mostrar que assim é Bumba Meu Boi está de verde e amarelo. Então, 

eles ficaram. Às vezes, fica meio chato, porque fica na festa, aí eles se prepararam “Ah, vai entrar ao 
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vivo agora” então, tem que cantar aquela música. (sorriso) E uma vez até uma pessoa disse “Ah, eu 

estava lá no arraial e foi muito chato”... (risos) 

 

Gisélia - (risos) 

Eveline - “Vocês fizeram o grupo cantar a música três vezes, porque não chamava e a gente ficava”... 

E eu digo “Mas gente, imagine, pode ter sido chato para quem estava ali, mas iamgine o orgulho, o 

mundo inteiro viu o Maranhão”. Então, assim a gente tem que pensar nisso assim, que é uma forma de 

mostrar a... a cultura da melhor maneira possível, né. Então, a gente tenta... 

 

Gisélia – É isso que se chama de “construir realidade”, né? 

Eveline – Humm, humm.   

 

Gisélia – Você acaba interferindo no... digamos assim, na temporalidade desse real, né? 

Eveline – É, não dá para você pensar que “Ah, eu vou chegar lá e ninguém vai me perceber e eu vou 

mostrar do jeito que está”. Até porque eu mostrando do jeito que está, as pessoas não vão entender. 

Porque assim para ela entender isso, ela tinha que ver uma apresentação inteira, ela tinha que passar 

uma hora olhando. E ela não vai conseguir isso então, eu preciso contar a história. (riso) Uma vez a 

gente foi fazer ao vivo para o Jornal da Globo e eu disse assim “Olha, vamos fechar”, eu ofereci para 

eles e eu disse para eles “Vamos, vamos fechar uma... uma entrada ao vivo no Jornal da Globo”? 

Porque assim quando começam as festas juninas, todo dia tem arraial aqui, de segunda à segunda, todo 

dia tem apresentação. E aí eles “Ah, beleza, vamos fazer”. (sorriso) Quando a gente marcou para ir no 

arraial, tinha um grupo de Bumba Meu Boi de Matraca e estão lá apresentando e a gente tinha um 

problema muito ruim de sinal por causa da Embratel. O sinal tinha que passar por tal lugar... Eu sei 

que assim estava difícil de fechar e aí era para entrar no primeiro bloco do Jornal da Globo,  eu disse 

para quem estava na organização da festa “Olha, a gente vai entrar no primeiro bloco então, é legal 

que”... E falei com o pessoal do grupo de Bumba Meu Boi e fui para o caminhão de externa esperar 

até que o sinal desse tudo ok. Lá São Paulo me disse assim “Olha, o sinal não está bom então, eu vou 

botar vocês mais para lá”. E aí eu diz o cantador, disse para mim “Moça da Mirante, a gente está indo 

embora” isso no arraial, na frente de todo mundo. 

 

Gisélia - (risos) 

Eveline – Aí eu desci do caminhão, fui lá “Olha, vocês esperam um pouco, que a gente vai já acionar, 

a gente vai fazer para o Brasil inteiro”. Diz ele “Não, moça, eu tenho compromisso em outro arraial”. 

(riso) E eu digo “Mas você espera cinco minutinhos”. Porque se ele fosse embora, até que trocasse o 

outro grupo de Bumba Meu Boi não ia dar tempo, porque demora pelo menos uns 15 minutos, né. Aí 

“Não, fica aí”. Aí fui de novo para lá para me comunicar e ele “Moça da Mirante, a gente vai embora”. 

(riso) Menina, quando o técnico abriu a porta do caminhão e disse “Eveline, o Boi está indo embora”. 

Eu digo “Gente, eu não acredito”! No outro bloco a gente ia entrar e o repórter estava longe, porque 

ele não podia ficar muito perto do Boi por causa do barulho, né. O repórter um pouquinho longe e as 

câmeras lá filmando. Quando eu cheguei o Boi já estava quase todo indo embora. Aí eu fui para a 

frente dos matraqueiros e fiquei aqui na frente “Ninguém vai embora!” (risos) Aí (22:13”) disse “Tu és 

louca, como é que tu vais fazer um negócio desse! Não adianta, tu não faz um vídeo só com 

matraqueiro, o Boi já está é dentro do ônibus”. E ele foi embora. Na hora que ele foi embora, eu digo 

“Meu Jesus do céu”! E eu ligava para os organizadores do arraial para dizer “Gente, eu preciso de 

alguém aqui”! Aí eu já estava no desespero. Aí o editor que ele... que era do corte, né, que ele ia fazer 

o corte das câmeras me disse “Eveline, eu gravei umas imagens da apresentação do Boi, fui 

gravando”. Mas aí quando a gente foi ver, ele gravou sem áudio nenhum. E eu digo “Meu Deus do 

céu, e agora”? Aí liguei para a emissora em São Paulo. Eu disse “Gente”... E eles “Tudo ok, Eveline, o 

sinal está ótimo, daqui a pouco vamos colocar”. E eu digo “mas tem um problema, a gente... O Boi foi 

embora, está no intervalo entre um e outro, vai entrar um grupo agora de... que canta forró, que canta 

música”, diz “Tudo bem, entra com eles. Pode entrar com eles”. Mas assim, eu entrar só com eles era 

eu perder a oportunidade de mostrar essa festa linda que é aqui. E eu disse “Olha, mas eu tenho umas 

imagens do Boi, eu posso soltar”? E ele disse “Tudo bem, pode soltar”. Corri lá no... no grupo, me 

lembro que era o Sambauê, que na época era Bumbauê, quando era festa junina. E disse para Pepeu, eu 

digo “Olha, canta música de Bumba Meu Boi de matraca aí que a gente vai entrar ao vivo”. Aí na hora 
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que o repórter ia... Avisei para o repórter “Olha, nós não vamos ter o Boi, mas a gente vai ter imagens. 

Então, tu podes falar do grupo e a gente solta as imagens”. E aí o repórter falou, ele disse “Olha, nesse 

momento tem um grupo aqui que nessa época faz não sei o que, mas agora há pouco passou o grupo 

do Bumba Meu Boi aí” e a gente soltou as imagens, mas eram lindas! Quando terminou os editores 

disseram “Olha, Eveline, parabéns, foi lindo, fui um vídeo maravilhoso”! E ninguém me viu , o sufoco 

que estava. Porque assim a gente que está aqui, a gente quer mostrar ao vivo, quer mostrar na hora, 

quer mostrar a riqueza do grupo. Então, assim, mas eu digo “ Mas eu tenho que mostrar alguma coisa, 

porque mostrar só uma banda, vai ser igual ao de todo mundo”. E aqui no Maranhão é diferente. 

Então, a gente tem que ter esse cuidado das imagens. Então, por isso que sempre quando eu vou agora 

fazer ao vivo, principalmente depois disso, eu digo assim “Olha, a gente fica um pouco meio que à 

disposição, tá? Para vocês pode ser que a gente chegue um pouquinho antes, pode ser que a chegue um 

pouquinho depois”. Então, sempre peço. Gilmar aqui da rádio, ele dizia assim “Eveline, sempre 

quando tu chegas... quando eu estou em algum evento que eu vejo tu chegar, eu já fico, eu já tremo nas 

bases, porque eu sei que tu vai segurar o pessoal”.(risos) Aí eu digo “Mas é uma forma de a gente 

mostrar algo bonito e a gente tentar mostrar o mais completo possível”, né. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – De que... Da outra vez que a gente fez para o Fantástico falando do... do Miolo do Boi. 

Então, assim eu queria mostrar alguma coisaa diferente... 

 

Gisélia – Sim. 

Eveline – Então, aí o Maurício Kubrusly estava mostrando os outros lugares e eu disse “Olha, aqui 

tem o Miolo do Boi que é muito legal”. Aí ele disse “Ah, então eu vou estar”... Acho que o Kubrusly 

estava... não sei se era em Campina Grande... E aí ele fez “Vou conversar com o teu repórter”. E um 

engarrafamento enorme na Maria Aragão e esse Miolo do Boi não chegava e eu ligava para o pessoal 

“Gente, cadê”? Porque estava tudo certo. O menino tinha que ser entrevistado, o menino tinha que 

estar com o Boi ali do lado. E aí eu disse “Olha, larga, sai do ônibus e vem correndo”. (risos) E depois 

eu digo assim “Eles devem dizer que eu sou uma louca, como é que ele vai”...  Mas assim para ele, se 

a apresentação demorasse, atrasasse cinco, dez minutos normal. Mas para mim, não. Eu não posso 

parar o Jornal Nacional. E aí assim, quando chega, a gente coloca. Então, eu sempre, principalmente, 

quando é ao vivo então, eu sempre... eu nunca vou só, têm outros produtores lá, que é um estar 

puxando de um lado e de outro que é para na hora estar tudo ok. Mas assim é uma correria! (risos)   

 

Gisélia - (riso)  

Eveline – Mas é uma correria boa.  

 

Gisélia – Sim.  

Eveline – E eu digo “Ah, eu adoro dar o boa noite do encerramento”. (riso) 

 

Gisélia – (risos) Que legal, Eveline. 

Eveline – Humm, humm.  

Gisélia – Nossa, que história interessante essa que tu falaste do... do ao vivo. 

Eveline – (riso) Foi muito engraçado nesse dia, eu digo “Meu Deus do céu, esse povo, esses 

matraqueiros devem dizer: quem é essa louca que está aqui dizendo que a gente não pode sair”? (risos)  

 

Gisélia – Então, assim vocês têm contatos com os agentes culturais, com os produtores culturais, 

enfim... 

Eveline – Humm, humm.   

 

Gisélia – Quem realmente faz a cultura popular no estado. Até que ponto eles ajudam, 

colaboram e a Mirante dá espaço para construir juntos uma pauta? 

Eveline – Eles ajudam demais, eles são assim maravilhosos! Às vezes, não de... Eles não têm aquele 

hábito de ligar, de contar a pauta para a gente. Mas, às vezes, numa conversa que você vai... Então, 

assim quando está chegando perto, eu já vou dizendo “Olha, vamos ligar, vamos ver o que que o Boi 

tem de novo, o que tem aí”. Aí vou ligando para alguns. E assim, é bom que um ajuda o outro. Lembro 
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que uma vez eu tinha que fazer um ao vivo para o Jornal Nacional e, geralmente, os grupos do Bumba 

Meu Boi vão mais tarde, né.  E o jornal começa oito e meia. Então, oito horas da noite ainda era uma 

dança. E aí assim “Ah, por que não mostrar a dança”? Mas assim porque era a única oportunidade que 

eu tinha naquele ano. Então, eu tenho que mostrar o que é mais característico. Aí assim, quando eu 

vou falar com a organização, nesse dia eu me lembro que era Arraial da Mirante mesmo. Aí vou falar, 

diz “Mas Eveline, não pode, já está assim”. E aí eu digo “Não, deixa eu falar com eles”. (sorriso) Aí 

eu ligo para os grupos e falo assim “Olha, dá para mudar a sua apresentação? Em vez de você se 

apresentar às dez, você se apresenta às oito”? (riso) Mas assim “Olha a vantagem, porque o arraial 

pode até ter menos gente, mas você vai mostrar para o Brasil inteiro” então, você tem que ir 

convencendo e mostrando para ele assim como isso é importante de... E aí eles sempre foram assim 

muito solícitos, os grupos, não só de Boi,  mas de dança, de festa assim. Porque eles já sabem que a 

gente tem que passar. E assim para a programação local, a gente passa um mês inteiro mostrando 

alguma coisa. O repórter da noite, que é Werton, ele disse “Ah, Eveline, eu tenho que ter muita 

criatividade”. A gente tem a pauta aqui ajuda, mas imagine assim toda noite a gente tem que correr 

para os arraiais. E não dá para fazer só giro no arraial, porque ninguém vai aguentar de só ver aquilo 

ali. Então, tem cada dia “Olha, vamos fazer o turista, vamos fazer a criança, vamos fazer o 

vendendor”, então...(risos) Isso aí eles vão no dia a dia... E aí a gente já vai conversando com as 

pessoas, já vai “Olha, eu vou fazer uma matéria sobre resistência. Então, tu tens que me contar uma 

história de quem está dançando, de quem tirou férias do trabalho para se apresentar”. Então, assim a 

gente vai naquela coisa do... do dia a dia, conversando com eles e eles sempre foram muito... são 

muito parceiros assim. Eu acho que o... o maranhense gosta muito de cultura, maranhense tem essa 

coisa tão forte, que assim é... é fácil de a gente fazer. São poucos assim os  que eu tive problemas 

como esse daí, mas... de ir embora, de não compreender. Mas assim até depois disso aí, eu sempre 

gosto de... de conversar muito antes, de avisar para eles “Olha”, por que chegar antes, dizer que a 

gente, às vezes, vai interromper um pouco o show deles. Eu me lembro que uma vez teve no São João 

do Nordeste e a gente... acho que era o... ai meu Deus... que canta... como é aquela música que falava 

do Nordeste inteiro e aí assim, a música dele era muito significativa para a gente terminar o programa. 

Na hora da apresentação do Maranhão entrar com... com eles lá. E aí acho que foi o Nina Rodrigues, 

que ele tinha uma música que a letra era muito bonita e que falava disso, do Nordeste brasileiro e de 

cada coisa, cada coisa característica do Nordeste, da coisa do Nordeste. Só que eles cantaram essa 

música no início da apresentação. E na hora que chamaram a gente eu digo “Olha, cante o Nordeste 

Brasileiro”. (risos) E aí eles começaram a cantar e a dona do Boi já mandando trocar, que tinha que ter 

outra música. E aí eu dizia que não, para eles não trocarem. E aí elas... Eu subi, eu subia no palco e 

pedia para ficar. Aí depois quando terminou a apresentação, deu tudo certo, o cantor disse “Olha, 

minha chefe estava ali mandando eu trocar a música. Mas quando eu olhava para ti, tu estavas com 

uma cara de choro, pedindo pelo amor de Deus para continuar, que eu digo, eu não posso trocar isso 

aqui”. (riso) E ele cantou para dar tudo certo. Então, assim a gente, às vezes, precisa convencer as 

pessoas de que assim eu não estou só mexendo numa coisa para ele fazer do jeito que a gente quer. 

Então, assim é para gente mostrar o melhor.       

 

Gisélia – E quais os grupos que acabam rendendo uma pauta? 

Eveline – A pauta, todos eles rendem. Então, assim cada um tem uma coisa diferente. O grupo de 

matraca, que é aquele bem original então, assim você sempre mostra ao vivo o... O de orquestra já é 

melhor, por que? Porque o som da orquestra sai melhor para quem não... não está ouvindo, para quem 

vai ouvir pouco tempo. Então, assim o som da orquestra acaba ficando melhor. A luz pega melhor, 

porque eles são mais coloridos. As danças são muito legais assim, porque tem aquele toque de 

sensualidade, de... de irreverência e... E assim então, não existe um grupo específico. Então, eu até 

quando… A gente faz todo ano, no começo do ano a gente faz a reunião do São João do Nordeste para 

saber o que que a gente vai ter. E aí, às vezes, eu dizia para para pessoal... O pessoal ficava naquela 

preocupação e eu dizia “Olha, eu não tenho preocupação nenhuma, porque eu sei que qualquer noite 

que eu chegar em qualquer arraial de São Luis, eu vou ter uma coisa que rende”, porque assim é muito 

fácil assim de você ver. Então, assim dependendo da pauta, todos os grupos você consegue tirar. 

Então, assim aí é aquela coisa, se eu quero uma colorida, se eu quero uma de jovens, se eu quero uma 

de tradição, eu... eu vou na matraca, se eu quero de jovens, você geralmente acha mais no... no Boi de 

orquestra. Se eu quero um colorido, eu vou no Zabumba, se eu quero os personagens também vou no 
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Zabumba, porque tem os outros... Então, instrumento para você (32:43”) Então, assim tudo rende. Eu 

acho que aqui é um... um lugar que para todo lado que você se vira, você consegue, fazer uma pauta 

cultural aqui é mais fácil.   

 

Gisélia – Mas então, produzir matérias jornalísticas sobre festa, me parece que é uma constante, 

né. 

Eveline – Humm, humm.   

 

Gisélia – E os problemas que os grupos enfrentam, as dificuldades que eles enfrentam, esse 

produtor cultural lá no seu cotidiano, isso de alguma forma estimula a produção de... de 

matérias?  

Eveline – Geralmente, não entra na pauta, não. Até porque assim, eles acabam não trazendo muito essa 

pauta assim, principalmente, o do... o da festa junina. Porque do Carnaval tem mais. Porque no 

Carnaval a gente consegue.... às vezes, faz mais. É o recurso que não vai dar, é que esse ano nem teve 

desfile, que não conseguiu sair, então... Mas o do Bumba Meu Boi do... da dança é uma coisa meio 

que.... eles assumem aquilo ali para eles mesmos, é como se fosse... é... Não é só um... Parece uma 

religião, parece uma coisa assim, tipo você vai de qualquer jeito, se você não tiver, você vai a pé, você 

vai com a roupa do ano passado, você... sabe? Eles fazem aquele... Sabe, que eles são assim: chega 

muito pouco aqui para a gente o... o problema do grupo do Bumba Meu Boi. Porque assim, eles se 

resolvem lá. Ele faz naquela coisa assim de que “Eu quero é mostrar a minha festa então, assim eu não 

abro mão”. Geralmente, o problema não entra muito na pauta assim, até porque eles acabam não 

trazendo isso para a gente. É aquilo que eu estava falando, o Carnaval entra, porque eles trazem os 

grupos. Então, vira notícia aquilo ali. Mas assim, já o... o Bumba Meu Boi, já a festa junina no 

Maranhão sempre é assim aquela coisa de...  como Chico Saldanha diz “No mês de maio começa todo 

mundo ensaiando, né, e ninguém fica lá não”, mas assim todo mundo vai para a festa. Então, assim é... 

é... Entra muito pouco. Você estava falando agora assim, eu me lembro, são raras as vezes que eu me 

lembro de entrar na pauta o problema disso aí. E assim, não é que a gente evite de falar, é porque eles 

não trazem mesmo assim, não. Até que eu te falei muito de pauta nacional, mas assim na pauta local 

mesmo a gente... Chega muito pouco aqui assim, porque não teve espaço ou de que uma brincadeira 

não vai sair por.... por não ter assim... Muito, muito pouco. 

 

Gisélia – E quando é que a festa... Aí  vou puxar um pouquinho pela tua memória, quando tu 

começaste a trabalhar na televisão e até hoje, quando é que ela ganha, digamos, uma dimensão 

maior, um espaço maior tanto em rede quanto no telejornalismo local? 

Eveline – Humm... Acho que depois do dia 20, quando está chegando perto do São João é que começa 

mesmo. Às vezes... E aqui é São João e São Pedro, né. Assim do dia 20 ao dia 29 aqui até dia 30 com 

São Marçal também ainda. Mas assim São Marçal é mais difícil, porque no restante do Brasil termina 

em São Pedro. Então, às vezes, quando a gente consegue São Marçal aqui é mais no jornal local, tem 

aquela tradição, né. E, às vezes, o de rede é um Jornal Hoje, porque na hora do... do jornal está no ar 

aquilo ali. Mas assim o auge mesmo é assim depois do dia 20, aí você vê aquilo grande. E assim, aqui 

também São Pedro, né, aquele tradicional encontro, aquele... Eu até brincava e dizia assim “Todo dia 

29 eu tinha aquela minha obrigação”... (riso) Tinha um lugar... Porque a gente sempre fazia ao vivo 

nacional e local e o apresentador do Bom Dia, geralmente, ia para... para o Largo de São Pedro, 

geralmente vai. Então, assim vai aquele número maior de gente para produzir. Então, eu ia muito para 

lá. Então, eu já sabia assim que em cinco anos consecutivos eu tinha que amanhecer o dia lá, às cinco 

horas da manhã eu estava lá para fazer ao vivo.  E quando era sábado de domingo (riso) a gente dava 

uma relaxada, porque sabia que era só gravando para trazer para o jornal de meio dia. Aí dia de 

semana de São Pedro assim é dedicação, que a gente sabe que tem que ter em todos os jornais, a 

equipe chegando na madrugada já para mostrar  e tem que ter mais de uma equipe, porque você tem 

que mostrar a parte religiosa, você tem que mostrar a parte da festa e tudo. Então, assim do dia 20 para 

lá assim, no auge, e em São Pedro. São João aqui tem aquela coisa forte, né, principalmente, por causa 

do Batizado dos Bois de Matraca que a gente tem que fazer. Então, às vezes, é um corre-corre, porque 

são vários bois. Você tem que ir atrás, você tem que fazer. Tem que fazer o amanhecer deles, tudo. 

Então,  é importante essa data de São João daqui e o São Pedro do encontro, lá.  
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Gisélia – E assim olhando... relemebrando a linha do tempo, as produções de rede do passado, 

hoje tem mas espaço? Hoje é mais fácil? Digamos, “hoje” eu digo de uns anos mais recentes. 

Eveline – Humm, humm.   

 

Gisélia – Se tu fores olhar lá no começo dos anos 2000.. Começas...  começaste a trabalhar em 

rede no começo dos anos 2000, é isso?  

Eveline – Foi desde quando eu vim para cá. No ano 2000 que a gente teve o núcleo de rede mesmo. 

 

Gisélia – Tá. 

Eveline – Mas assim, a gente, desde quando acho... desde 2000 e... Não, 1994 por aí que a gente já 

começou. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Hoje em dia é mais fácil, porque hoje em dia as pessoas já conhecem. Mas logo no começo, 

as pessoas não sabiam muito distinguir, tudo era São João, tudo era... E acabava achando que tudo era 

quadrilha, porque era o que se via lá. Hoje em dia não,  as pessoas já sabem melhor a história do 

Bumba Meu Boi, já sabe que tem que dar uma cobertura diferenciada para o Maranhão, porque assim 

não dá para eu dizer assim “Ah, eu mostrei o forró e o Nordeste está  representado”. Porque a gente 

sabe que o Nordeste não está representado, o Maranhão não se sente representado ali só num forró, só 

em mostrar uma fogueira. Então, precisa contar. Então, assim é mais fácil. E aí quando eu gravava, eu 

dizia assim “Olha, eu tenho que oferecer a minha pauta de São João, eu tenho que oferecer a minha 

entrada ao vivo”. Então, você já... Hoje em dia está... está mais fácil assim abrir o espaço, cavar, mas 

também está mais difícil, porque você já mostrou muita coisa então, está mais difícil de construir a 

pauta. De você pensar assim “Poxa, qual é a pauta diferente que eu vou mostrar? O que que eu vou 

fazer”? Então, você tem que ir pensando. Então, tem que ter um... um exercício maior de ter que... o 

que eu vou mostrar, como é que a gente vai... Até tipo o próximo ano, que vai ser em plena Copa do 

Mundo. 

 

Gisélia – Humm. 

Eveline – Então, a gente já está dizendo assim “Eita, como é que nós vamos concorrer com o mundo 

inteiro aqui no Brasil”. Então, assim eu tenho que pensare alguma coisa para que eu possa juntar São 

João, Bumba Meu Boi e futebol e turista que vai vir para o Brasil. E a gente estando fora, a gente não 

é cidade sede, né? A gente tem que pensar uma forma de entrar ali. Então, a gente... Quando chega 

esse período, eu já vou brigando pelo meu espaço “Olha, tem que  ter Bumba Meu Boi. O Bumba Meu 

Boi é diferente”. Então, assim as pessoas brincam, até tenho colegas que são de rede, eles dizem “Eu 

nunca vi uma pessoa defender tanto o Bumba Meu Boi do Maranhão”. Mas é porque é muito bonito. 

Então, assim eu sou uma pessoa que assim que eu comecei a conhecer aqui, não era daqui, e vi assim 

que vale a pena. 

 

Gisélia – Eveline, e em relação à... ao telejornalismo local, né. 

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – Esse tipo de... de produção jornalística... 

Eveline – (41:24”) 

 

Gisélia – Tu queres... tu queres dar uma parada? 

Eveline – Não, não. Tranquilo. 

 

Gisélia – Tem uma facilidade, ajuda a parte comercial? Porque a gente está dentro de uma 

empresa, né. 

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – E que assim, que busca... que tem patrocínio assim. Isso facilita? Esse tipo de pauta, ela 

é rentável?  
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Eveline – É, pelo menos, assim o São João do Nordeste, eles fecham... que é o programa que a gente 

tem do Nordeste inteiro, por exemplo, eles falaram que eles fecham com um ano de antecedência. 

Termina um programa, já tem patricinador querendo o outro programa, então... E eu acho assi, aqui é 

uma cidade que você vê que quando chega o mês de junho em toda loja você entra o pessoal está 

vestido de matuto, tem uma barraquinha com comida típica. Então, as pessoas respiram, assim todas as 

propagandas que você vê são referentes ao São João. Então, assim uma vez a gente até ofereceu essa 

pauta, mostrando assim que se transformam as lojas, até repartição pública todas as pessoas fazem, 

tem... todo dia tem que ter aquela festa de São João, as escolas. Então, eu acredito que sim, é uma 

coisa assim. A gente vê que... que é rentável, eu não sei te dizer, quantificar assim, mas pelo que a 

gente vê nos espaços essas coisas assim...   

 

Gisélia – E qual é a relação entre a diretoria comercial e a diretoria de jornalismo? Nessa... 

Eveline – Não tem assim, não tem essa relação, até porque assim a nossa programação é dentro dos 

telejornais. Então, assim os telejornais já têm o seu patrocínio. Assim eu te digo, eu tenho certeza 

disso quando têm programas especiais, tipo esse que a gente faz, que são os dois... (se reporta a 

alguém mais distante) E aí Alex, está tudo ok, amor? 

(voz masculina) – Tive que vir hoje, né? 

Eveline – Pois é... 

[...] 

Eveline – Então, assim quando é projeto especial então, você vê que todo mundo quer. É um produto 

muito bom, todo mundo quer estar associado a esse aí. Já no dia a dia a gente não percebe, a gente 

mostra todo dia, mas não percebe, porque assim é dentro do telejornal, é no espaço assim, a gente não 

tem, a Rede Globo não tem muito essa abertura de você “Ah, eu vou fazer um projeto especial e eu 

vou ter um patrocinador no meio do jornal”, porque isso já é programado assim há muito tempo. Mas a 

gente vê projetos especiais nessa época pelo menos esse programa do São João do Nordeste toda vez 

que eu vou numa reunião e aí assim, tem uma hora na reunião que a gente junta todo mundo de 

programação assim, aí eles dizem “Olha, gente, o pessoal já está querendo patrocinar o programa do 

próximo ano”! Então, assim é uma coisa bem... 

 

Gisélia – Eveline, em relação à produção mesmo, aí eu digo treinamento para melhorar a 

capacitação do... do... de repórter, de produção. Há uma preocupação da televisão nesse sentido 

para que as pautas sejam construídas de forma mais rica, o próprio texto seja melhorado, enfim, 

a parte de imagem, de som?  

Eveline – É, a gente... A gente tem um trabalho assim de treinamento permanente. Então, assim a 

gente tanto o treinamento presencial, a gente faz. E a gente tem a reunião no dia a dia e tem o 

treinamento virtual também. A gente tem o UniGlobo que é um... um treinamento assim. Têm vários 

cursos. Então, tem um curso para repórter, curso para produtor, curso de Português, tudo isso a gente, 

a empresa mesmo, temos fonoaudiólogo, nós temos professor de Português, então... E... e o dia a dia, a 

gente vai acompanhando, principalmente quando está perto de grandes temporadas. Assim, se vai 

começar o São João, então, assim a gente sempre se reúne para ver a questão da imagem, a questão da 

luz, o que que vai precisar. No Carnaval a gente faz isso, em eleição. Então, assim quando vai 

chegando... Além de eu ter o treinamento constante de ver, de acompanhar o sistema da gente aqui, 

que é um sistema integrado então, isso ajuda, eu consigo ver aqui tudo que vai acontecer, o que vai 

estar no jornal, o espelho do jornal aqui de São Luis. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Mas aí eu posso vir aqui e eu vejo o que vai ter em Imperatriz. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Então, com o que que vai... com o que que Imperatriz vai abrir. Caxias, eu consigo ver aqui: 

operação integrada com a polícia. (toca telefone) Então, você vai fazendo isso e vai conseguindo 

acompanhar o jornalismo. [...] Então, eu consigo ver isso nos telejornais aqui pelo sistema, consigo ver 

as pautas de... de acompanhar, de ler cada pauta que está tendo, o texto do repórter. A gente faz 

intercâmbio também assim de todas as emissoras, vem equipe de lá. Agora mesmo assim semana 

retrasada, eu passei uma semana em Balsas assim. A gente estava começando o jornalismo lá na TV 
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Mirante de Balsas. Então, eu vou para lá para acompanhar, o pessoal vem para cá. Então, a gente está 

sempre nessa preocupação de cada vez melhorar o... De a gente se reciclar, de a gente, né, ter uma 

linguagem padrão. Então, do mesm jeito como assim eu procuro aqui ter mesma linguagem da... da 

TV Globo, as emissoras do interior também a mesma linguagem daqui  para que a gente possa unir. A 

gente trabalha para que as pessoas não sintam uma diferença, porque “Ah, eu vou assistir o jornal de 

rede numa qualidade e um jornal local de outra”... Então, assim tem  que ter esse cuidado. A gente tem 

esse cuidado de fazer treinamento e de acompanhar. E a gente procura todos recursos assim. A 

tecnologia hoje em dia está ajudando muito, a internet. Então, chega época assim, às vezes, você está 

fazendo dois, três cursos virtuais, às vezes, do UniGlobo que sempre passa a relação do que que tem e 

aí a gente vai, escolhe para fazer. A gente no começo do ano já faz a lista de  intercâmbio, quem vai 

vir do interior para cá,  quem vai vir das praças. Agora mesmo a divulgação... A coordenadora de 

Açailândia estava falando que ela vai estar com uma repórter de férias “Me  manda alguém daí para 

cá, que é bom que eles já veem a realidade, uma realidade menor para fazer, com equipe menor”. 

Então, assim isso é muito bom. A gente gosta de... 

 

Gisélia – Então, esse intercâmbio é permanente?  

Eveline – É permanente assim, é mais de eles virem para cá. 

 

Gisélia – Certo. 

Eveline – Humm, humm. Mas assim, agora já estão me cobrando que a gente faça também ao 

contrário. 

 

Gisélia – Porque é interessante, né. 

Eveline – Pois é, porque se vem gente aqui, manda daqui também para lá. 

 

Gisélia – É. 

Eveline – Tem que fazer, porque assim são realidades diferentes. Então, às vezes... E até a gente sente 

isso aqui assim. Uma vez eu fui fazer intercâmbio no Rio e aí lá eu era só editora. Então, assim eu 

chegava duas e meia da tarde, duas horas da tarde, saía às nove da noite e cuidava das minhas 

matérias. Aí quando vi assim, eu digo “Ah, não. Mas lá assim a gente faz a edição, mas a gente tira do 

IP a gente faz”... Então, assim você acaba fazendo mais coisa. Mas do mesmo jeito que você sente 

uma diferença se você sair daqui para ir numna praça menor, que tem menos gente, que faz menos 

jornal. Então, assim você tem que fazer outros trabalhos assim.  

 

Gisélia – E até para ter uma dimensão mesmo do que que é o Maranhão, né? 

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – Porque muitas das vezes a gente limita o Maranhão a São Luis.  

Eveline – É. Humm, humm, é tem muito isso assim. Eu gosto muito de ir, de ver, de conhecer a 

realidade do... do... e mostrar essa... É legal, para a gente é uma experiência muito boa, a gente estar 

vendo isso aí. Assim, esse ano eu ja fui à Caxias, passei, fui duas vezes já à Caxias. Já fui à Imperatriz, 

já fui à Balsas. E aí o pessoal da TV de Santa Inês já estava falando “Olha, tem que programar para vir 

aqui para visitar”. Então, a gente gosta de estar lá, até para assim para viver esse dia a dia com... com 

eles assim, para ver como é que está, o que que pode ser feito diferente. 

 

Gisélia -  Então, já que você está falando das emissoras do interior, né, que fazem parte... 

Eveline – Da rede, né. 

 

Gisélia – Como é que se dá então, essa produção jornalística? De forma integrada... 

Eveline – Humm, humm. É, é mais ou menos assim, como a gente faz o nosso com a Rede Globo. 

Então,  eles fazem com a gente. Diariamente, os coordenadores conversam, assim tem um produtor 

com a gente, o Tiago. Então, quando ele chega aqui, a primeira coisa que ele vai, ele pega assim. Se 

acontecer alguma coisa de madrugada eu digo para eles “Olha, o telefone é 24 horas ligado, pode ligar. 

A gente discute, a gente pensa a pauta” estamos assim juntos. Mas eles também passam o que que está 

acontecendo lá. Porque, às vezes, eu estou aqui e eu não sei, eu não conheço a realidade deles. Às 
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vezes, eu passo aqui então, chegou a relação do Mais Médicos. Então, eu vou e passo para eles “Olha, 

tem  isso aqui. Vê o que que está na sua área”. E, às vezes, eu recebo um release e aí “Ah, vai ter uma 

apresentação em Buriticupu”. Então, qual é? É perto de onde? É perto Açailândia.  Então, toco lá para 

ele “Eu tenho uma matéria legal lá, bora fazer”. E aí a gente vai conversando então, no dia a dia. E a 

tecnologia ajuda isso, é como se estivesse todo mundo na mesma redação. Porque nós somos da 

mesma emissora então, é a mesma redação. Então, o que eu recebo aqui,  o que eles recebem lá a gente 

troca figurinhas. A gente “Ah, hoje eu quero falar no jornal sobre vacinação” então, assim “Mas o que 

que vai ter de diferente aí na tua cidade? O que que você faz”? Então,  a gente faz muito isso assim 

de... Pretendemos até fazer mais. Então, às vezes, eu digo isso para eles assim “Às vezes, a gente 

precisa aproveitar melhor essa questão de a gente ter uma rede” e uma rede grande dessas, né? Então, 

hoje em dia é mais fácil a gente conseguir uma coisa no Maranhão inteiro, né. Quando aconteceu o 

acidente no... com o VLS fez dez anos agora então, assim a gente estava com o repórter em Vargem 

Grande, né (52:23”) até esse ano, quando fez dez anos, ele estava de novo cobrindo uma Festa de São 

Raimundo dos Mulundus. E eu disse “Gente, como é o tempo! Tu te lembras que há dez anos eu 

estava lá e te liguei perguntando se você precisava de ajuda”. Então, assim aconteceu lá em Alcântara 

e ele estava em Vargem Grande, mas não tinha como ir de barco, porque fecharam tudo. Não tinha 

como ir de avião, porque o espaço estava fechado. E ele disse “Eu dei uma volta para chegar de carro 

até Alcântara, mas para ir fazer isso aí”. Então, assim é importante a gente ter esse trabalho de rede, 

porque assim você está... Eu me lembro que, na época, de... no próximo ano vai ter isso, quando tinha 

campanha eleitoral. Você tem que cobrir o dia, quando você começa a dar a agenda dos candidatos. 

Então, você tem que cobrir o dia a dia dos candidatos. Só que assim cada candidato, dos que têm mais 

recursos, eles alugam um helicóptero ou um avião, uma coisa assim. A gente não tem  isso, né. Então, 

a gente tem a nossa estrutura. Então, eu peço para o pessoal “Gente, manda a agenda  com um 

pouquinho de antecedência”. Porque assim se eu sei que um candidato vai para Pirapemas, eu vou ver 

qual é a praça que eu tenho mais perto. Então, vai lá. E hoje em dia a gente tem o kit correspondente, 

porque, às vezes, assim tem um evento da agenda quatro horas da tarde e eu preciso mostrar no jornal 

às sete da noite. Então, eu preciso ter um lugar onde eu tenha internet legal, porque aí quando já 

terminou de fazer, ele põe no kit correspondente, bota na internet e a gente recebe aqui. Então, com 

isso que a gente faz. Mas assim, às vezes, é supercorrido, minha equipe tem que sair com seis horas de 

antecedência para pegar, fazer e mandar. Mas assim é tudo naquele corre-corre assim, eu preciso dar 

informação. O telespectador não quer nem saber se o Maranhão é grande demais. Ele diz assim “Se o 

candidato chegou lá, por que a TV não chegou? Por que não foi mostrar”? Eu não posso mostrar 

aquilo no dia seguinte, porque assim está acontecendo agora. Então, a gente tem que se mobilizar de 

fazer. Eu brinco e digo para o repórter, eu digo “Olha, matéria boa é a matéria que vai para o ar”, 

porque não adianta, às vezes, “Ah, mas eu tenho que ficar mais tempo”! Não dá, tem que correr, tem 

que trazer. Então, a gente usa a nossa estrutura de rede, a gente tem que pensar nisso: fazer a melhor 

cobertura. Então, a gente vai. E aí isso é muito bom assim, a tecnologia, essa coisa de você trabalhar 

integrado. Então, assim eu sempre digo para eles assim “Olha, a gente é uma redação só”. Então, você 

está longe... Agora mesmo eu quando fui à Balsas, eu digo “Meu Deus, mas é longe demais e não tem 

aeroporto e você vai por Imperatriz, em Imperatriz você ainda roda mais quatro horas para chegar lá e 

assim, mas temos que estar lá. Então,  vamos conversar, vamos ver como é a melhor maneira de... de a 

gente cobrir determinado assunto de... de trazer para cá. Então, assim a gente procura sempre estar 

discutindo isso aí, a gente discute por telefone, pelo computador, mas a gente procura fazer presencial 

também. Então, quando eu não vou lá, a gente se reúne aqui e avalia.        

[...] 

Eveline – Então, aí a gente procura, a gente sempre faz uma ou duas vezes por ano, a gente faz a 

reunião aqui. Não dá para trazer todo mundo para cá, mas pelo menos a gente traz, às vezes, os 

coordenadores para eles levarem lá. Então, assim para conversar, para termos esse contato. 

 

Gisélia – Eu gostaria agora que você me falasse sobre o JMTV Primeira Edição, o perfil dele. 

Eveline – Humm, humm.   

 

Gisélia – Qual é a característica? O que ele segue? Ele segue um modelo padrão da... do Jornal 

Hoje ou não?  
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Eveline – Não, não. Ele é o nosso jornal mais comunitário e é o nosso jornal... Ele é o nosso jornal 

estadual mais comunitário. Porque assim o Bom Dia é um jornal também muito estadual. Se você 

olhar, você tem todo dia os outros, todo mundo manda, as praças que a gente tem mandam matérias 

para o Bom Dia e também mandam para o JM1. Mas  o JM1 tem esse caráter mais comunitário, mais 

cultural. Como é um jornal grande e é aquele jornal gerúndio também então, assim a gente precisa 

estar presente no... no estado inteiro. Então, contemplar a maior parte de... de matérias, de ir para lá, 

de... de mostrar, de dar mais espaço para a comunidade se ver mais naquel jornal. E é um jornal 

também que dá mais espaço cultural, porque assim eu tenho 42 minutos de... de tempo de jornal. 

Então, isso é muita coisa na televisão, né, então assim... 

 

Gisélia – O Bom  Dia tem quanto? 

Eveline – O Bom Dia também tem isso, uns 40. 

 

Gisélia – E o JM – 2ª Edição? 

Eveline – O JM tem de 15. Tem dia que dá mais. Hoje está com 16 minutos e 25 segundos. Já teve dia 

assim de dar 19. Até estava conversando com o editor lá de Caxias, ele disse “Ah, tem dia que chega a 

19 minutos”? A gente está sempre trabalhando com um  jornal de 16, e 3 minutos assim... E ele disse 

“Poxa”... E numa cidade do interior, às vezes,  é mais difícil de você preencher. Mas assim você tem... 

às vezes, fica difícil assim. Poxa, eu tenho 16 minutos e uma porção de assuntos para botar. Hoje 

mesmo, hoje tinha muita coisa policial. Quando eu olhei, eu disse “Meu Deus do céu, esse jornal está 

muito policial”. Mas assim tinha coisas que eu tinha que dar. Não dava para você... E eu disse “Então, 

vamos tentar diminuir as matérias”. Às vezes, acontece e os meninos da edição brincam “Ih, lá vem a 

Eveline”... Eu fico aqui e aqui eu tenho um recurso na minha mesa de ver os vídeos antes de ir para o 

ar.   

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Então, assim na hora que, deixa eu ver do JM-2, então, eu consigo ver o que vai para o ar 

aqui. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Então, assisto a matéria e... Aí, às vezes, eu estou aqui e... Deixa ver aqui (entra áudio de 

matéria jornalística). Às vezes, eu consigo aqui, vou assistindo e vendo. Então, aí eu vejo aqui e eu já 

sei o ponto para contar, então, quando o jornal estourou eu vou aqui na ilha de edição e digo 

“Meninos, eu sei o ponto aqui”. Eles dizem, “os editores passam o dia editando e quando vem Eveline 

e tem que cortar”. Mas eu tenho que mostrar que quando chega agora à noite o que que aconteceu de 

mais importante no... no Maranhão. Então, assim aqui é menor, porque assim é mais São Luís, mas 

assim a TV Mirante São Luís vai para setenta municípios então, é um número grande que tem que 

mostrar. Então, eu tenho que ver, às vezes, o que você vai assistir. Então, isso... isso facilita, porque eu 

já vou vendo daqui, já vai ajudando, vou conversando com as meninas ao longo do... Hoje que elas 

pediram, “olha a escalada” e eu digo “Hoje não dá, porque hoje eu estou ocupada”, mas assim a gente 

vai conversando, vai trocando figurinha. E o Primeira Edição é aquele jornal, que é o nosso jornal 

mais comunitário, é o jornal em que eu tenho mais espaço para as pessoas falarem mais, para as 

pessoas verem. Então, assim elas querem saber como é que está o sistema de transporte, como é que 

está a questão do... a feira, se o preço está bom, se está limpo, se tem segurança, né. Então, a gente tem 

que ver isso, dar resposta. Então, assim o povo ajuda muito a gente a fazer o Primeira Edição. Todo 

dia quando vai ser feita aqui a reunião de pauta então, na hora que os produtores vêm, eles sempre 

vêm cheios de ligações, de sugestões de ligação que vem. O pessoal do G1 também vem para a 

reunião então, tem muitas vezes assim o Você no G1 “Olha, uma pessoa mandou uma foto aqui para o 

Você no G1, mas eu acho que isso aqui tem que ir no lugar”. Teve um  dia um cara que  se acidentou 

num bueiro sem tampa. Então, assim rendeu uma matéria muito legal, porque assim o G1 já tinha 

botado ali, eu não ia botar só o... o bueiro que ele... que ele se acidentou. E aí a gente foi em outros 

assim, lá perto de onde ele foi, mostrou várias coisas, as placas sinalizando. Então, assim o Primeira 

Edição é um jornal que o povo ajuda muito a gente a fazer. Então, tem muita pauta comunitária. E aí 

sempre quando vai fazendo, os artistas também então, vão, pelo fato de que em dia de sexta-feira eles 
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sabem que tem agenda, de trazer aquela programação. Assim é o nosso jornal mais estadual e mais 

comunitário.  

 

Gisélia – Quando você começa a trabalhar na... na... aqui na TV Mirante, ele já tem essa 

característica de comunitário? 

Eveline – Tem, assim quando eu comecei ele já tinha. Mas ele foi mais. Ele foi fazendo uma 

reformulação, porque antigamente a gente tinha muito aquela coisa... a matéria era muito aquele 

padrão, era muito parecida, às vezes, assim. Uma matéria que saía no 1 servia para o 2. Então, assim 

hoje em dia a gente pretende, a gente procura sempre assim  “Vamos ver se a matéria do 1 não sirva 

para o 2. Porque assim a matéria do 1 a gente quer mais é o povo falando, é uma fala maior, é 

mostrando mais. Já no 2 não, tem que ser... porque eu quero dar mais notícias, o tempo é menor então, 

vamos cortar”. Então, assim, ao longo do tempo... E assim até esse perfil da... da Rede Globo também 

que foi fazendo o... o jornal do Rio, começou com São Paulo, o jornal de São Paulo foi fazendo aquele 

jornal mais comunitário dando mais espaço, com mais entradas ao vivo. Então, assim o jornal... O 

Primeira Edição sempre foi o jornal maior de... da rede. Então, era um jornal que a gente tinha 

condições de botar mais matérias, as matérias tinham condições de ficar um pouquinho maiores, tinha 

condição da gente explicar melhor os assuntos, a gente tem a bancada que você pode botar um 

entrevistado na bancada, tudo isso. Mas assim ao longo dos anos, nesses 19 anos que eu tenho aqui, eu 

vejo que tem aumentado  e cada dia a gente procura e vai ficando mais comunitário, mais, ainda mais 

espaço para  o... o dia a dia das pessoas lá na... nas cidades, assim o que as pessoas estão querendo.    

 

Gisélia – E a audiência dele? Qual é a audiência desse programa especificamente?   

Eveline – A audiência dele é muito boa, mas eu não tenho ela agora. Eu posso te passar depois assim. 

 

Gisélia – Tudo bem. 

Eveline – Eles têm. O da noite tem audiência maior.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Porque o horário da noite... Mas assim a gente tem uma audiência excelente. Eu não... eu até 

aqui... 

 

Gisélia – E até que ponto essa audiência interfere no.. na produção jornalística? 

Eveline – Olha, ajuda muito. Então, assim aquela coisa da responsabilidade, você sabe assim as 

pessoas que estão ali, onde tem assim ajuda. E a gente procura... esse ano até a gente fez uma 

qualitativa, para a gente saber um pouquinho o que que esse telespectador quer da gente, né. Então, 

assim saber um pouquinho do perfil. Não é ainda totalmente como a gente está querendo fazer, mas a 

gente já fez uma parte de uma qualitativa do que que a gente... Mas não é assim, do que a gente quer, 

de colocar. É assim: a maior parte é mulher, a maior parte é jovem de tal idade. Então, aí se eu tenho 

um jovem nessa idade aqui assistindo então, eu tenho que falar mais de concurso, eu tenho que falar 

mais de emprego, eu tenho que falar mais do pré-vestibular. Então, você meio que... Essa audiência te 

ajuda nisso aí, de como você vai compor suas pautas. É classe A, B, C, D então, qual é, quem está 

assistindo agora? Qual é o mais forte que eu tenho que dar maior para aquilo ali? Então, a gente 

sempre procura ver, a audiência ajuda. Agora assim, a notícia se sobrepõe, né. Então, assim se você 

tem a notícia, você vai para todos os jornais, você vai no formato. Mas essa coisa assim da... da 

audiência te ajuda para ver como é que tu vais colocar essa notícia. Pode sim. 

[...] 

Eveline – É. (gravação interrompida e retomada em novo arquivo) 

 

                                     - Arquivo EVELINE 2 -  

Eveline – (00:00”) da manhã. Então, se o Jornal da Globo quiser, eu vou ter que ter alguma coisa 

diferente. (sorriso) 

 

Gisélia – É verdade. 

Eveline – Humm, humm.  
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Gisélia – Sim, nós estávamos falando...  

Eveline – Da audiência, né? 

 

Gisélia – Da audiência, isso.  

Eveline – Pois é então, assim a audiência ajuda, né, demais assim. É bom a gente saber, porque é bom 

você saber para quem você está falando, né. Porque nesse “para quem você está falando” você vê e 

você consegue embalar o produto mais com a cara de quem está lá para receber, né. E também 

sempre... Uma vez eu vi uma entrevista do Tino Marcos e ele disse que ele faz matéria de esporte 

pensando no pai dele e na mãe dele. E ele diz “Meu pai adora esporte então, eu tenho que dar aquelas 

informações que ele está querendo saber. E minha mãe não gosta então, eu tenho que fazer 

comportamento, aquela coisa que ela puxe para isso aí”. Então, a gente tem que pensar nisso. É igual  

quando eu digo aqui no Mirante Rural então, quem assiste o nosso jornal? Então, assim tem o produtor 

que assiste. Então, assim eu não posso explicar o beabá, porque ele já conhece, esse é o dia a dia dele. 

Mas tem aquela pessoa também que nunca foi numa fazenda e que está vendo o programa. Então, eu 

tenho que procurar o meio termo. Por isso é bom a gente saber. (pausa para verificar as mensagens) 

 

Gisélia – Ah, depois você... 

Eveline – (sorriso) Não, era só... 

 

Gisélia – Achei que era... 

Eveline – O correio aqui, a gente vai olhando para ver se não tem nada urgente. 

 

Gisélia – Tá. Eu queria agora que você falasse em relação às emissoras concorrentes. Vocês, 

claro, devem fazer esse monitoramento e tudo, especificamente em relação a esse horário de 

meio dia, que é o horário do JMTV Primeira Edição, né. Até que ponto esses programas acabam 

interferindo ou não interferindo? 

Eveline – É eu... 

 

Gisélia – Na produção jornalística, no formato e tudo. 

Eveline – Acaba que como a gente tem uma audiência muito boa assim, não tem ainda assim nenhum 

que... que ameace. Então, assim eu não tenho no horário do jornal assim um que seja muito igual. 

Então, eu, por enquanto assim, a gente não precisa mexer no jornal ainda por causa da concorrência, 

porque não tem um  telejornal naquele perfil no mesmo horário. Então, aqui... E aí acaba não mexendo 

muito. 

 

Gisélia – E o... o cenário atual do... do JM, quando é que ele entra, se modifica? Teve uma uma 

mudança... 

Eveline – É, teve uma mudança... Eu sou ruim de datas. (riso) 

 

Gisélia – (sorriso) Não, isso pode ficar para depois. 

Eveline – É, depois pode ver. 

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Então, assim a gente fazia o cenário no estúdio. 

 

Gisélia – Humm, humm.   

Eveline - Mas até naquele ponto assim de que a gente... cada vez quando vai ficando mais popular, 

mais o jornal chegando mais perto da comunidade, foi quando a gente fez a reforma aqui e trouxe o 

jornal para dentro da redação, né. Então, assim as pessoas se sentem mais...  

 

Gisélia – Mas esse formato, é um formato que o... ele vem da...da Rede Globo? Ou... 

Eveline – Não, assim, da Rede Globo a maioria das emissoras faz é no estúdio mesmo, né. Algumas 

mudaram para aquele formato de andar no... no estúdio, que a gente não mudou, porque o nosso 

espaço acaba não dando. E assim a gente acabou não...  
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Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – O público aceita legal de... de ver, de estar dentro. Então, tipo assim foi uma forma da gente 

abrir a porta da casa e “Senta aqui com a gente”. Então, foi uma forma de trazer o telespectador para 

dentro aqui para onde a gente... conhecer melhor o nosso dia a dia.   

 

Gisélia – E a... a televisão assim, as novas tecnologias, os novos formatos? Esse público dessa 

geração mais nova que já.. que está... que tem uma familiariadade muito grande com essas novas 

tecnologias, com novas plataformas, como é que vocês têm pensado isso, tem trabalhado isso, 

enquanto produção de televisão? 

Eveline – É, isso é uma responsabilidade grande, né? Porque assim, a gente está... as pessoas 

percebem, as pessoas sabem o que é uma gravação boa e o que é uma gravação ruim. As pessoas 

acompanham dia a dia então, assim qualquer coisa está logo nas... nas redes sociais. Então, assim  

você tem que estar muito antenado com isso e preparado para que a gente repercuta, então, as pessoas 

querem um retorno rápido. Então, assim e aqui a Mirante investe muito em tecnologia, no... no 

modelo... (interrompendo a entrevista e se reportando a outra pessoa/gravação interrompida e 

retomada em novo arquivo) 

 

                                  - Arquivo EVELINE 3 - 

 

Gisélia – (00:00”) Bom, a gente estava falando das novas tecnologias. 

Eveline – Pois é, então assim... 

 

Gisélia – E do desafio de fazer televisão. 

Eveline – Humm, humm. É, a gente investe bastante. Essa semana mesmo a gente teve um 

treinamento com relação ao envio de matérias, que agora a gente não depende mais do sinal da 

Embratel, a gente manda via IP. 

 

Gisélia  e Eveline – Ai! 

Gisélia – Meu Deus! Bom, está tudo aqui. (riso) Pronto. 

Eveline – Então, a gente manda isso aí. No nosso departamento de engenharia também a gente 

trabalha muito com a tecnologia, até “Olha, isso” de a gente poder ver a matéria aqui antes, de a gente 

poder enviar coisas para as praças do interior, receber deles com mais agilidade. Então, tudo isso ajuda 

em questão mesmo de qualidade, a empresa está em reforma, aqui a gente está vendo... Acho que 

quando você falar com o Prado, é legal ver isso com ele, porque ele está mais por dentro disso aí de 

investimentos, de... de mudanças que a gente está fazendo em relação à tecnologia.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Então, isso ajuda muito. Às vezes, as meninas da pauta, eu brinco com eles, eu digo 

“Meninas, olha, eu não sou muito velha não. Mas eu trabalhei numa época em que não tinha celular 

então, você tinha que ligar para a secretária para marcar com a fonte. Você não tinha internet então, 

tinha que buscar, a gente pegava recorte de jornal para pegar informação. Então, hoje em dia está bem 

mais tranquilo de se trabalhar em televisão”.  

 

Gisélia – Ok. Eu vou retomar o tema das festas, mas agora mais no sentido das festas religiosas. 

As festas do... do sincretismo religioso, né?  E aqui as pessoas... 

Eveline – Você quer fazer tudo hoje? 

 

Gisélia – Tu queres fazer? 

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – Tu queres parar?  

Eveline – Então, assim é só porque eu tenho um compromisso oito horas... 

 

Gisélia – Está bom.  

Eveline – E assim são vinte para as oito... 
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Gisélia – Então... 

Eveline – Eu não sei quanto tempo (02:09”) fica melhor para você. 

 

Gisélia – Tranquilo. Mas se tu puderes só me responder essas aqui... 

Eveline – Tranquilo. 

 

Gisélia – Aí a gente termina, ok? 

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – Em relação ao Tambor de Mina, especificamente, é pauta ou não é pauta? Como é que 

vocês lidam com essa questão da... dos festejos religiosos?  

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – A religião, enfim... 

Eveline – A gente... É importante, é importante. A gente cobre. O Maranhão tem muito essa coisa do 

sincretismo religioso. Então, assim você tem que cobrir a festa do... da Casa das Minas, a festa do... do  

Bita do Barão, as festas, às vezes, da Igreja Católica. Então, assim a gente sempre cobre. A gente tem 

aquela coisa da dimensão, que isso é importante para... para a população então, assim está sempre na 

nossa pauta. A gente sempre está buscando. O Ferretti é minha fonte (sorriso), o Ferretti, Mundicarmo. 

Então, o pessoal que... que está à frente. 

 

Gisélia – Zelinda.  

Eveline – Humm, humm. (sorriso) E aí a gente sempre... Agora assim, eu acho que as pessoaas que 

fazem mesmo, eles se chegam menos assim, é diferente. Não sei porque também, no caso do Bumba 

Meu Boi e do Carnaval que são dimensões maiores. Então, assim o agente cultural mesmo, o dessa 

festa, ele... ele chega menos assim até a mídia. Então, por isso que, às vezes, o destaque não é tão 

grande como o do cultural. Mas assim, a gente sabe dessa importância, é pauta sempre para gente de... 

de cobrir. Então, assim a TV Mirante é uma emissora muito... muito ligada à cultura maranhense. 

Então, assim a gente sempre fez uma boa cobertura. 

 

Gisélia – Humm, humm. E essas festas, quando elas são pautadas é porque está no calendário 

oficial do... da Secretaria de Cultura, do Estado ou da Prefeitura? 

Eveline – Quando... Mais do que no calendário oficial, ela está mais no... no calendário... porque, às 

vezes, assim ela nem entra no... no calendário oficial, mas assim ela entra no calendário mesmo da... 

da tradição. Então, assim a festa... Hoje mesmo teve aqui uma pessoa fazendo uma festa do Bairro do 

Anil. E aí ela disse “Ah, eu vim aqui falar com Prado, mas ele não está. Mas olha, reserve espaço para 

a nossa festa”. Então, assim a festa é um... é um de santo assim.  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – E assim, até ela pegou com Soares, mas acabei o pegando. E eu digo “Não, pode deixar”. A 

Festa do Divino Espírito Santo... 

 

Gisélia – Sim. 

Eveline – Então,  assim mesmo que não entra na...Secretaria de Cultura, mas assim no mês de maio eu 

preciso ir à Alcântara. 

 

Gisélia – Então, as pessoas já estão vindo.  

Eveline – Já estão vindo. Então, a gente já tem. Têm algumas assim, as mais tradicionais não dá para 

deixar de, né, dia de São Benedito então, tem que mostrar, o Tambor de Crioula. Então, essas já estão 

assim, já vai além do... do oficial. Até porque, às vezes, elas não entram muito no calendário, elas não 

entram. Então, assim é mais o... o grupo que vem, faz com a gente. 

  

Gisélia -  Humm, humm. E quando é que se dá essa aproximação assim? Olhando para trás 

mesmo, porque eu imagino que agora acaba tendo uma produção maior, vamos dizer assim... 
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Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – Se a gente for comparar com...  

Eveline – É. 

 

Gisélia – Alguns anos. 

Eveline – Acaba... Quando... quando começa... quando vai aumentando a cobertura. Então, é que, às 

vezes, as pessoas acham difícil de se conseguir uma pauta na televisão, que vai ser mais difícil assim. 

Então, quando elas começar a ver que vai saindo então, vê que é bem mais fácil, que as pessoas que 

estão aqui “Tudo bem, vamos fazer”. E aí as pessoas dizem “Nossa, eu pensei que era mais difícil 

conseguir uma pauta”. Então, assim, às vezes, as pessoas estão, né, então... 

 

Gisélia – Como é que se dá esse contato com as pessoas que fazem essa festa, com essa gente do 

povo mesmo, como é que elas chegam até a televisão? 

Eveline – É, às vezes, vêm por uma pessoa ligada à televisão...  

 

Gisélia – Elas vêm pessoalmente. 

Eveline – Vêm pessoalmente ou liga, ou mesmo que seja pela festa que não tem... que não tem um 

assessor, não tem assim então, mas aí eles vão assim lá em São Simão então, vai ter a festa lá.  Então, 

aí ele faz, se um repórter nosso passa lá eles avisam.  Ou então, um líder da cidade vem e liga e pede 

para botar na agenda. Às vezes, a gente de produção também escuta, às vezes, na rádio ou então, eles 

trazem um ofício, sabe? Então, chega de...de toda forma. Então, a gente fica olhando atento para 

procurar, mas eles trazem muito aqui também esses...  

 

Gisélia – Humm, humm.  

Eveline – Vêm aqui, trazem um ofício ou liga para perguntar. Às vezes, liga com bastante 

antecedência, diz “Ah, vai ter uma festa em novembro”, aí eu digo assim “Quando estiver mais perto, 

avisa para a gente. A gente tem interesse de cobrir, mas assim faltando uns quinze dias avisa, que aí a 

gente põe na agenda” E daí gente pega o contato. Então, assim chega de todas as formas. 

 

Gisélia – Mais uma perguntinha. (sorriso) 

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – (riso) Eu sei que tu já estás no teu horário, Eveline. Porque lá fora, assim digo “fora” 

aqui da empresa, enfim. No cotidiano, a gente percebe que há uma intolerância, está 

aumentando a intolerância entre as religiões, né. 

Eveline -  Humm, humm.  

 

Gisélia – Principalmente, as de origem afro com as religiões chamadas pentecostais ou 

neopentecostais e evangélicas. 

Eveline – Humm, humm.  

 

Gisélia – Isso de alguma forma repercute aqui? Por exemplo,  quando vocês fazem alguma 

matéria sobre o Terreiro de Mina, sobre o que eles chamam de “macumba”... 

Eveline – É... 

 

Gisélia – Enfim, então... 

Eveline -  A gente até... Uma coisa  que o Prado sempre diz assim, eu sou evangélica, sou batista e aí 

ele diz assim “Vevé, a televisão não tem religião, nós vamos lá”. Então, assim a TV Globo é isso. 

Então, essa... a TV Globo ensina isso para a gente. E a gente tem que mostrar todas as religiões. Então, 

assim aí a gente mostra. Às vezes, tem dia que tem uma matéria de um... da festa católica... festa 

evangélica, da umbanda então, a gente procura não... não ter nenhum tipo de preconceito.  Até o meu 

telespectador é de todo o Maranhão, fica todo mundo assistindo a gente. Então, eu preciso agradar a 

todos. Então, assim todos precisam se sentir contemplados. Então, às vezes, acontecia isso. Às vezes, 

podia ter um show evangélico e eles não mandaram para a agenda. E eu disse “Por que ele não foi para 
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a agenda”? Diz “Ah, eu não sabia que vocês colocam isso”.  E eu disse assim “Mas gente, a televisão 

não tem uma religião. Então, todos que tiver, pode mandar”. Então, a gente sempre procura não 

mostrar isso, não mostrar nada que traga incentive a isso.  

 

Gisélia – Que faça diferenciação.  

Eveline – É. Então, assim a gente precisa mostrar cada vez mais. E a gente assim olha, e sempre dar 

espaço para todos. Por exemplo,  se eu mostrei... 

 

Gisélia – Não há privilégios?  

Eveline – Não há. Porque, às vezes... às vezes, assim aparece mais a católica. 

 

Gisélia – Sim. 

Eveline – É porque assim  tem mais santo, tem mais festa na... na Igreja Católica. 

 

Gisélia – Historicamente, ela tem predominância 

Eveline – É, então, mas não é porque a gente tenha mais isso aí, até porque se for pensar nisso então, 

pronto, a chefe de redação é evangélica. (riso) Eu não posso fazer uma coisa  do jeito que eu gosto, eu 

tenho que ter um cardápio cada vez mais variado e mostrando. Então,  assim se dou espaço para um... 

às vezes, até quando a gente vai dar para o Bom Dia. “Ah, não. Mas a gente vai ter que dar espaço 

para esse aqui, porque a gente deu para aquele outro”. Então, assim para que as pessoas se sintam cada 

vez mais assim contempladas. Eu acho assim, se... se tem, se reúne a... a população, se mexe com uma 

cidade... Então, assim, mas isso não quer... A festa do Bita do Barão mexe com Codó então, naquele 

período da festa a gente cobre. Mas nem por isso eu vou fazer uma... uma matéria de um evento 

evangélico em Codó, porque lá é a cidade da macumba. Não gente, eu preciso... Se tem na cidade 

então, eu vou fazer. Mas assim, agora sempre de acordo com a proporção do evento, mas a gente 

sempre procura até para não incentivar e para mostrar isso, nós não temos... nós, como televisão, nós 

não temos religião. 

 

Gisélia – Ok. Muito obrigada. Nossa! 

Eveline – Nada. 

 

Gisélia – Muito boa, viu! Muito boa mesmo.  

Eveline – Precisando... 

 

Gisélia - (sorriso) 

Eveline – Então.... 

 



705 

 

APÊNDICE L 

Resumo da entrevista com Dona Deni, vodunsi da Casa das Minas3 

São Luís, 7 de setembro de 2013 

 

Dona Deni é vodunsi da Casa das Minas. Ela fala fazendo pausas alongadas. Resume-se, a seguir, 

trechos da conversa com dona Deni. 

 

Maria a mãe dele tava dando uma coisa. Ela tinha vindo aqui. Mandaram me chamar. Nesse tempo que 

tava aqui era dona Filomena, era a chefe daqui. Menina, que remédios que vocês vão dar a essa 

menina. Ela primeiro vai na minha casa [Casa das Minas] 

 

Se ele me disser para fazer eu faço.[o seu senhor] 

 

O bumba meu boi não faz parte. O tambor de crioula. Os amigos da casa. Eles vêm tocar. 

 

[Sobre as festas do dia 24 e 29 de junho] 

Homenagem daqui é o tambor de mina. Agora não tá tendo porque eu sozinha, então, chega o dia não 

tem quem toque. É aquela luta. 

É uma festa pra São joão, é uma festa pra São Pedro. Agora ano passado não teve e esse ano também 

não teve porque eu sozinha...[entrevistadora corta a palavra da entrevista]. 

 

Pergunto: A senhora sente falta dessas festas? 

Muito 

 

A festa é importante, segudo d. Deni, porque é quando o vodum vem. "Ele só vem nesse dia, outro dia 

ele só vem se ele quiser. 

 

Quando eu disse que Euzébio tinha me dado o calendário de festas da Casa, ela replicou. "E ele sabe?" 

E eu disse. E não sabe? 

Ela: O que que ele disse? 

Apresento o calendário conforme as minhas anotações. 

 

D. Deni: 

Janeiro tem primeiro. Depois tem 6 que é Dia de Reis. O vodum desse dia, Dia de Reis não é só Toy 

Doçu. Tem os irmãos dele. Eles todos três são reis. 

 

19 de janeiro: Queimação das palhinhas. 

Agora no dia 20, é São Sebastião. 

Em fevereiro tem o carnaval. o Arrambã é Quarta-feira de cinzas. 

Como é essa festa, pergunto. 

Só a senhora vendo. A gente pra escrever isso aí, primeiro a gente olha, depois escreve e vem 

perguntar á gente. Pra mim dizer assim eu não sei. 

 

No mês de maio tem a festa do Espírito Santo. Essa é a daqui. 

Agora em junho, que é como é. São João, São Pedro, diz Elione.  

 

Em agosto tem Averequete, concluo. 

 

Em setembro, pergunto? Tem São Cosme e Damião. 

Dezembro? 

                                                           
3 A gravação da entrevista ficou pouco compreensível devido ao barulho de música que o gravador captou 

durante a conversa com Dona Deni. 
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Tem quatro de dezembro que é Santa Bárbara. 

E tem 25 (dezembro). É de Sinhá Velha, pergunto. É, responde. 

 

A que vinha é a filha de Sarney,  

Eu tô atrás dela.  

Quando ela quer ela ajuda.  

O Sarney também sempre vinha.  

Ele tinha muita intimidade. Eles foram crianças criadas em Sao Luís.  

 

O colégio maior que tinha era o Liceu e a Escola Modelo, os que se formavam. Eles passavam uma 

lição para eles, lá, eles vinham pra cá.  Aqui eles vinham conhecer a religião e eles vinham pra cá. 

eles vinham com que intenção, com que objetivo, pergunto 

Estudar. 

Estudar a Casa das Minas, replico. 

Tem muita coisa escrita nesse papel aí que foi levada daqui. Porque eles não sabiam 

 

Em um dado momento, ela fala que o tambor de mina foi levado da Casa das Minas para o Rio Grande 

do Sul 

 

[18'14"] 

"Se fosse agora eu não sei se eles não vão querer. Se fosse agora eles tinham botado...Agontine tivesse 

ido tinha ido era pra o Rio Grande do Sul... porque eles agora... quando eles resolveram fazer as coisas 

deles pra lá...[18'53] ela ficou todo o tempo. 

A senhora está falando do tambor de mina, pergunto? 

Quando foi para o Rio grande do Sul, insisto, levado foi levado daqui. 

Daqui, ela responde. 

Eles vinham, vieram depois que eles vieram da África [...] [...] tambor de mina eles tinham? Tõ lhe 

dizendo que a Casa .. que a chefa desse tambor de mina [...] do Brasil todinho. Eles tudinho vinham 

estudar aqui. 

Eles quem, pergunto. 

Os pais de santo, responde. [pausa] Pra fazer os tambor deles.Muita coisa que ainda ficou mal feita nos 

tambor deles. 

E como eram repassados esses ensinamentos, pergunto. 

Ah, isso só com ela.  

Ela quem, pergunto. 

Era a chefa  

 

Sarney era muito amigo daqui, a mulher dele. E várias[...] Os filhos deles. Tinham muitos. 

Esse políticos que começaram o Maranhão começaram com a Casa das Minas, porque com quem que 

eles iam começar? 

Pergunto, Vitorino Freire também? 

Viotrino Freire, vinha. Mas ele é de Pernambuco 

 

Infiro que a Casa das Minas, de modo geral, era aceita pela sociedade. Pergunto se tinha algum tipo de 

descriminação, 

Ela responde: discriminação tem é hoje. 

Como é hoje? 

Horrível, responde 

Quer dizer que tem mais discriminação hoje que no passado? 

Tem. A primeira que esse pessoal que eu tô sem vodum, só eu sozinha. O pessoal que entra aqui não 

tem costume da Casa. 

Aí, eu tô conversando aqui com a senhora, por exemplo. Aí pronto, eu vou conversar. Chego ali. 

aquele já não são nada. Tá errado, não tá? Porque eu tô conversando aqui com a senhora. A minha 

conversa vale mais do que a deles? Eles que são daquele lado. 
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[...] 

A senhora tem quanto anos 

[26’33”] 86 anos. Diz que nasceu no dia 2 de julho 

 

A Casa das Minas está do jeito que a senhora gostaria que tivesse ou que o seu Senhor? 

Ela tá como eu encontrei.Só a única coisa que tá diferente nela é que quando cheguei, além de tudo 

essas paredes todas eram de taipa [...] e barro.[...] 

 

E as obrigações continua fazendo, pergunta Elione. 

Eu não posso fazer assim grande porque eu sou sozinha. Porque as dali faz pra aquele povo de lá, as 

dali faz pra aquele povo dali. 

Então é separado, pergunta Elione. 

É, responde. São todas separadas. 

Após Elione, diz 

Ali é Davice. [...] ali na ponta é Toy Quevioço que é o mais velho e aqui é de Acoissapatá. 

E no cultos não pode juntar eles?  

Eles dançam, mas cada hora toca pra um.[...] mas todos dançam, cantam. 

 

A senhora ainda dança? 

Ah eu não, mas meu Senhor o que é que eu vou fazer? Eu não posso dizer pra ele que eu não danço. 

Se disser pra ele não danço vou colocar numa situação horrível. Ele não vai me obedecer. Como é que 

eu vou falar com ele. 

 

A senhora não preparou ninguém como vodunsi pra ser vodunsi? 

Eu? Como é que eu vou preparar? Aqui não se prepara.[...] Depois que ele dança é que vai ser 

preparado 

 

Como se torna uma vodunsi? 

Quando o vodum vem [...]. 

 

A senhora foi escolhida? 

Eu acho que já estava escolhida, mas não sabia. Ele não diz se vai dançar hoje ou se vai dançar 

amanhã [...]. 

 

Então é na dança que se manifesta o vodum? 

É. O vodum vem, [bailou] pronto. 

 

Como é que a pessoa identifica o vodum? 

 

O vodum ele fala. Ele diz quem é ele.[...] Eu sou fulano ou fulana. Ele diz o nome dele. Ele diz eu sou 

fulano de tal. 

Ele se identifica, pergunta Elione? 

É ele se identifica. Diz o que ele veio fazer. 

 

E os voduns são sempre entidades boas? Vêm sempre pra ajudar? 

Os voduns daqui? [...]. Quem que vai ajudar eles? Nós ajudamos eles assim uma obrigação, assim, 

assim, assim. Ele explica pra mim. Aí eu chego lá na cozinha e mando elas fazerem. Assim. tudo 

direitinho bota lá. Fazer tudo como ele manda porque se sair alguma coisa que ele não mandou ele não 

quer. Agora que botar lá, agora que baixar ele tira. Aí, ele pergunta, quem tirou isso assim, isso aqui 

não é meu. [...] se eles não comem, é pra dar. Mas eles só dão o que é teu. 

[Quando eles não gostaram de alguma coisa que foi feita sem atenção, recomendações, eles botaram a 

chave fora. A chave do quarto que estavam guardadas as coisas. 

 

Aposentadoria 

A senhora se aposentou pela fábrica? 
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Foi. 

Quantos anos a senhora trabalhou na fábrica.? 

Trinta e poucos  

 

Sobre a mídia 

Eu recebo jornalistas [...] eu converso com todos, assim como você.[...] Se uma pessoa vem pra 

conversar, diz que só tiver muito doente pra não conversar com a pessoa 

 

As atividades outras e as de vodunsi 

Diz que depois que termina a festa ela vai pra casa dela. "Se ela tiver o marido, o filho? Ela tem que 

cuidar.[...] A vida dela. porque cada um cuida da sua vida. Agora se tem uma coisa e eu quero 

aprender. Eu venho aprender. Diz que se pede pra aprender. "Me ensina isso assim assim". 

 

Pergunto se lembra de jornalistas que frequentavam a casa. 

Diz que não tem lembrança 

Pergunto se eles frequentavam a casa. Eles vinham? 

Se vinham? Minha filha se eu tô dizendo que quando cheguei aqui já vinham. Eles tinham que vir. 

Aonde eles estudavam? Aqui é como se fosse um[...] colégio deles. Eles queriam aprender uma coisa 

sobre a religião de mina aonde é que eles iam aprender?  

Aqui, responde Elione 

É, aqui 

 

A senhora teve quantos filhos 

Só tive dois.  

O outro morreu ano passado, diz. Diz ainda que não a ouvia. "Olha, deixa de teima. Porque ele gostava 

de vez em quando, refere-se à bebida cachaça, faz gesto. "Eu dizia isso vai te matar, ou pode te matar 

ou fazer tu ficar aleijado. Ah! senhora isso é lá uma vez. Lá uma vez, diz ela a ele. 

Diz que no passado sabia-se preparar cachça. E foi dito e feito, quando pensou que náo ele tava era 

morto.[...] Morreu que eu não sei nem de que. Coisa absurda.. Não sei nem de que[...] 

 

E o pai? O seu companheiro? 

O meu marido? ... morreu tão novo. Morreu com 32 anos. Ele era motorista de caminhao.[...] O 

caminhão deu pregou no Campo de Perizes [...]. 

Ele saiu de baixo do caminhão para tomar banho no rio. Não queria era morrer, diz. Aí ele començou a 

se sentir mal. 

 

Diz que morava na Keneddy 

 

Agora quem que vai ficar aqui. Se eu sair daqui 

A casa é de Zomadonu não do IPHAN, diz.  

É por isso que eles estão acabando com Ásia. Porque eles não saem da Ásia e não deixam o povo 

endireitar a terra.  

 

Brincou boi? 

eu fico olhando o pessoal que faz aquilo outro. O encantado deles é diferente. Os daqui não. Se tiver 

dançando boi, eles não vão brincar. [...] Pode ser qualquer dançante da Casa... o vodum não vem, no 

caso da dançante beber. O vodum: eu não disse pra ela beber e me esperar. Ele não vem, não. 
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APÊNDICE M 

Decomposição da reportagem: Festa do Divino da Casa das Minas 

 

TV MIRANTE 

TELEJORNAL JMTV-1ª EDIÇÃO 

DATA DE EXIBIÇÃO: 13/06/2011 

 
ORALIDADE (texto) PLANO SONORIDADE  

  

 

IMAGEM 

APRESENTADOR1: 

A festa do Divino é 

uma das 

manifestações 

culturais mais ricas e 

tradicionais no 

Estado do Maranhão, 

Roberto 

 

Plano 

americano com 

o 

enquadramento 

dos dois 

apresentadores 

na bancada do 

telejornal. 

Parte da 

bancada 

aparece no 

vídeo. Ao 

fundo, em 

profundidade, 

aparece a 

redação e ao 

alto do vídeo, 

seis telas de 

televisores com 

imagens 

diferentes.  

Som esvaziado 

do estúdio 

 

APRESENTADOR 

2: Bom, e ontem, 

Soares, a Festa teve o 

seu ponto alto com a 

programação que se 

iniciou logo cedo em 

várias cidades do 

Maranhão. Em São 

Luís, a repórter 

Valdélia Reis 

acompanhou os 

rituais que mantém 

essa tradição. 

 

Idem. O 

Apresentador 1 

olha para o 

Apresentador 2 

e, em seguida, 

para a câmera. 

Idem  

 

 Imagem mostra 

interior da 

igreja. Da 

cúpula da 

igreja a câmera 

chega aos ao 

padre e seus 

auxiliares e aos 

fiéis 

Plano 

Sequência ( 

21'27); 

Som ambiente da 

missa; 

acompanhamento 

musical 
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sequência 

começa do alto 

da igreja; Essa 

sequênci 

 PLANO 

DETALHE 

DAS MÃOS 

que se 

entrelaçam, 

sendo um 

antebraço de 

duas pessoas 

com sinais de 

senilidade, 

uma está com 

uma pulseira 

em contas que 

lembra o terço 

Sons de oração  

 

"O encontro de várias 

gerações." 

 Sons de oração 

(indicativo de ser 

o momento da 

oração Pai-

Nosso) 

 
Devotos que vieram 

agradecer e pedir as 

bênçãos 

 Som ambiente da 

missa; cântico 

com 

acompanhamento 

musical 

 
do Divino Espírito 

Santo. 

 Idem  

 
Peço muita fé e muita 

sabedoria que é um 

dos dois Espírito 

Santo. 

 Som de toque das 

caixas e do 

cântico as 

caixeiras 
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A Festa do Divino é 

realizada em diversos 

municípios 

maranhenses 

 Som ambiente da 

missa, cântico 

com 

acompanhamento 

musical 

 
É uma celebração 

marcada por 

simbolismos que une 

ritos católicos 

 Idem  

 
e africanos  Idem  

 
Após a missa, o som 

das caixeiras 

anunciam um dos 

 Som do toque das 

caixas e cânticos. 

O off predomina. 

 
momentos mais 

importantes da 

comemoração: 

 Idem  
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a coroação do 

imperador. 

 Idem  

 
  Idem  

 
  Idem  

 
  Idem  

 
Da igreja os devotos 

seguem em cortejo. 

 Som distante de 

toques de caixa  
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É um momento 

também bastante 

especial na 

celebração. Os fiéis 

fazem uma espécie de 

representação. O 

imperador e sua corte 

seguem em 

caminhada pelas ruas 

do reino. Param em 

algumas casas para 

visitar os súditos e 

também receber as 

honrarias reais. 

 

 Som da banda 

musical que 

acompanha o 

cortejo 

 

É um momento 

também bastante 

especial na 

celebração. Os fiéis 

fazem uma espécie de 

representação. O 

imperador e sua corte 

seguem em 

caminhada pelas ruas 

do reino. Param em 

algumas casas para 

visitar os súditos e 

também receber as 

honrarias reais. 

 Idem  

 

É um momento 

também bastante 

especial na 

celebração. Os fiéis 

fazem uma espécie de 

representação. O 

imperador e sua corte 

segue em caminhada 

pelas ruas do reino. 

Param em algumas 

casas para visitar os 

súditos e também 

receber as honrarias 

reais. 

 Idem  

 

O cortejo para na 

Casa das Minas 

 Som de toque das 

caixas e cânticos 

das caixeiras 
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Na porta  Idem  

 
a entrega de 

donativos aos pobres 

 Idem  

 
É o momento em que 

o imperador também 

mostra sua 

humildade. 

 Idem  

 
  Som de toque de 

caixas e de vozes 

do público 

 
  Idem  
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  Som das caixas e 

cânticos; 

Imagem cobre o 

depoimento da 

entrevistada 

 
  Idem  

 
  Som das caixas e 

cânticos. É 

possível ouvir os 

versos: Ô, Divino 

Esprito Santo 

 
   

Som das caixas e 

cântico 

 
  Som caixas e 

cântico 
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  Som das caixas e 

cântico e em 

seguida vai 

diminuído até 

entrar imagem 

dos 

apresentadores.  

 
APRESENTADOR: 

[faz chamada de 

outro bloco] 

Mesmo plano 

americano e 

enquadramento 

da cabeça da 

reportagem.  
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APÊNDICE N  

Decomposição reportagem: Documentário Casa das Minas 

 

TV MIRANTE 

TELEJORNAL JMTV-1ª EDIÇÃO 

DATA DE EXIBIÇÃO: 15/12/20124 

 

ORALIDADE PLANO /IMAGEM SONORIDADE IMAGEM 

APRESENTADORA; Os 

rituais, o ritmo, os 

personagens do tambor de 

mina e as características 

religiosas extintas ou ainda 

preservadas do mais antigo 

terreiro de mina do Estado 

foram registrados no 

documentário Casa das Minas 

- os voduns reais de São Luís. 

O documentário, resultado de 

mais de quatro anos de 

trabalho de um grupo de 

pesquisadores suíços.  

Plano médio com a 

apresentadora 

sentada por trás da 

bancada. Ao fundo 

se vê cenário do 

estúdio.  

Narração da 

apresentadora 

no vazio do 

estúdio 

 

OFF: Foram quatro anos e 

meio de trabalho. Seis viagens 

a São Luís até que fossem 

concluídas as mais de 

(27''- 33) – plano 

próximo com 

imagem em zoom 

afastando para o 

plano médio mostra 

os dois 

documentariastas. 

Narração no 

vazio da 

gravação de off 

 

 

200 horas de filmagens. O 

grupo de suíços decidiu 

documentar os rituais 

imagens de 

preenchimento: 

plano médio, em 

panorâmica saindo 

das duas moças, 

que estão no grupo 

e preenchem a 

sequencia de 

imagens em direção 

aos suíços. 

Movimento da 

direita para a 

esquerda da 

câmera. 

Idem  

 

 

                                                           
4 A reportagem é o abre do bloco do programa.  
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da Casa das Minas, uma tarefa 

difícil - [2 (33'38)  

Plano geral médio 

no qual aparece 

todo o grupo que 

forma um semi-

círculo e todos 

olham na mesma 

direção, à direita do 

vídeo: a do repórter 

que está invisível 

na imagem. Plano 

geral – o grupo: da 

esquerda para a 

direita; Ferretti, as 

duas moças, o 

diretor de fotografia 

e a diretora do 

filme. Centro 

Histórico de São 

Luís, esquina da 

Rua Portugal com 

(verificar). 

Reportagem feita 

durante a noite5, há 

um simbolismo em 

relação ao invisível 

e convoca no 

imaginário as 

lendas, as almas 

penadas que 

vagueiam pelas 

ruas do centro 

histórico de São 

Luís, como ana 

Jansen. O fundo é 

de uma cidade sem 

pessoas. Somente o 

casario e o grupo de 

personagens da 

reportagem. A 

cidade está vazia. 

Somente a noite e o 

invisível. 

Idem  

 

Sonora com Edith Lemgruber 

- diretora do documentário: 

Primeiro começamos com os 

estudos do livro, dos livros de 

Hubert Fichte. Aí, fizemos seis 

viagens para São Luís eh... 

trabalhamos na Casa das 

Minas, eh, tentando durante 

esse tempo receber a confiança 

da dona Deni, da dona Celeste  

lá na Casa das Minas pra 

poder 

Plano próximo com 

a entrevista em 

diagonal em relação 

à câmera. 

Sonora em 

ambiente aberto 

com baixo nível 

de possíveis 

ruídos da rua. 

Vozes muito 

longe podem 

sem escutadas. 
 

                                                           
5 Há que se considerar que o lançamento do documentário seria exibido naquela noite, e, ainda, que as imagens 

utilizadas na reportagem, além das tomadas feitas durante conversa com realizadores e apoiadores do 

documentário, são noturnas. 
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fazer  Começa uma 

pequena sequência 

de imagens do 

documentário. 

Primeiro em plano 

geral médio com 

imagem externa, 

noturna de parte da 

fachada da Casa 

das Minas. Aparece 

em primeiro plano, 

à esquerda do vídeo 

a placa com a 

sinalização de rua 

indicando o local: 

Casa das Minas. 

Dois homens estão 

na calçada da 

instituição, sendo 

que os dois olham 

em direção à 

câmera. Ambos 

estão em diagonal 

em relação a eles e 

à câmera. Destaque 

para a fachada de 

entrada principal da 

casa. A imagem foi 

feita em perspectiva 

com as cores da 

Casa (azul claro e 

faixa vermelha na 

parte final da 

parede) 

A fala da 

entrevista cobre 

esta imagem 

 

as filmagens. 

OFF: A tradição de Mina 

Em seguida, cena 

em plano geral que 

mostra Dona Deni 

dentro da Casa das 

Minas, sentada em 

um banco de 

madeira. Em frente 

à ela um outro 

senhor sentado em 

outro banco de 

madeira e uma 

pessoa próxima à 

porta. É um jovem 

que está próximo à 

dona Deni, mas está 

fora do salão de 

danças, de terra 

batida, da Casa das 

Minas. Imagem em 

perspectiva que 

convoca o olhar de 

quem chega e vai 

entrando no salão. 

Cena noturna  

Fala da 

entrevistada e 

logo, a seguir, 

do repórter 

cobrem imagens 

do 

documentário 
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chegou ao Brasil com a vinda 

de uma 

Plano detalhe que 

mostra a placa com 

a inscrição Casa 

das Minas 

localizada na parte 

exterior da 

instituição.  Esta 

placa, ao contrário 

da outra, está 

afixada na parede 

da fachada frontal 

da Casa. 

A placa em azulejo 

com a inscrição 

Casa das Minas, 

Querentã de 

Zomadonu  

Tombado pelo 

Iphan . Em seguida, 

está a data de 

tombamento. Fica 

mais fácil 

identificar a 

inscrição 2002. 

Voz do repórter 

cobre as 

imagens do 

documentário 

utilizadas na 

reportagem 

 

rainha da região que hoje é o 

Beni. Ela veio pra São Luís 

vendida como escrava em 

1830. 

A edição volta a 

inserir a imagem do 

“visitante”, no caso 

a câmera, que 

continua entrando, 

percorrendo os 

aposentos da Casa.  

Plano sugere um 

tracking do filme. 

A câmera entra 

lentamente pelo 

corredor da Casa 

das Minas que 

acesso à cozinha, 

ao final do 

corredor, em estilo 

varanda. É possível 

ver parte da 

cajazeira sagrada e 

outras plantas 

sagradas para os 

voduns que estão 

no quintal da Casa. 

Idem  

 

Dez anos depois Plano geral médio: 

quatro pessoas 

sentadas no salão 

de festas, três 

homes e uma 

mulher. Fim da 

primeira parte de 

imagens do 

documentário 

usadas na 

reportagem para 

cobrir o off do 

repórter. 

Idem  
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aparecia o primeiro registro da 

Casa 

Plano detalhe, a 

capa do livro de 

Hubert Fichte Das 

Haus der Mina in 

São Luiz de 

Maranhão – 

Materialien zum 

studium des 

religiösen 

Verhaltens. O texto 

do repórter informa 

que se trata do 

primeiro registro 

após a chegada da 

rainha fundadora da 

Casa.   

Idem  

 

que é um dos mais antigos 

terreiros do Brasil. 

Plano detalhe, o 

livro aberto, o de 

possivelmente de 

Fichter, com dedos 

sobre a página 

Voz do repórter 

cobre imagem 

do livro  

 
Os 85 minutos de 

documentário chegam para 

preservar uma religião que 

tende a desaparecer. 

Movimento de 

câmera tild de cima 

para baixo que 

enquadra, em 

perspectiva, a 

fachada do sobrado 

onde atualmente 

funciona a 

secretaria de cultura 

do Estado, em 

movimento a 

câmera chega até o 

grupo que está do 

outro lado da 

mesma rua, na 

calçada. Fechando 

em Ferretti. 

Voz do repórter 

cobre imagem 

noturnas 

utilizadas na 

reportagem  

 

 

Sonora com Sérgio Ferretti: A 

Casa das Minas é uma 

instituição importante aqui, 

mas que está num declínio há 

cerca de 100 anos que ela vem 

declinando. Ela está numa fase 

final. Ela está praticamente se 

encerrando. E é importante 

esse documentário que marca 

esses anos finais da Casa. A 

gente não sabe se vai se 

continuar, a gente espera que 

ela continue, que ela se 

renove, mas parece muito 

difícil porque as pessoas lá são 

muito idosas e muito fechadas. 

Plano próximo com 

o entrevistado 

levemente em 

diagonal em relação 

ao cinegrafista. 

Aparece do lado 

esquerdo do vídeo.6 

Voz do 

entrevistado  

 

                                                           
6 Nesta reportagem se percebe que o posicionamento do entrevistado muda ora para a esquerda, ora para a direita 

no vídeo. Sempre posicionado em diagonal em relação ao cinegrafista. Essa perspectiva assegura uma terceira 

dimensão na composição da imagem. 



722 

 

então, é uma coisa única, é um 

legado que é do nosso país, do 

nosso estado e que, 

provavelmente, vai 

desaparecer com a morte 

dessas velhas que estão lá. 

Crédito: 

Sérgio Ferretti 

Antropólogo 

OFF: As cenas do filme Plano geral, 

fachada da Casa 

das Minas (imagens 

do filme), noturnas. 

A ideia do 

invisível, da pouca 

luz, das sombras, 

dos mistérios. Na 

reportagem reforça 

a ideia do possível 

desaparecimento da 

Casa das Minas, 

como um fantasma 

que ainda aparece, 

mas que a qualquer 

momento poderá 

desaparecer. 

Voz do repórter 

 

são guardadas a sete chaves. 

Ninguém 

Repetem imagens. 

Plano uma externa, 

em plano geral 

médio que mostra a 

fachada da casa das 

minas, com 

destaque para o 

detalhe Casa das 

Minas, placa e duas 

pessoas em pé (dois 

homens) na 

calcada). Em 

seguida, plano geral  

interna com Dona 

Deni sentada em 

um banco e outros 

senhor sentado em 

outro banco de 

madeira e uma 

pessoa próxima à 

porta. No corredor 

(no salão de danças, 

de terra batida) 

Idem  

 

  Idem  
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além dos envolvidos na 

produção tem acesso até a 

hora do lançamento. 

Plano americano: 

imagem dos dois 

documentarias e de 

uma moça. 

Idem  

 
Um trabalho que mexe com a 

religiosidade e a poesia 

Plano detalhe do 

livro, um pouco 

mais aberto que 

mostra a imagem 

de mão que folheia 

o livro 

Idem  

 
Sonora Jens Woernle – diretor 

de Fotografia: Quisemos fazer 

um filme poético, não-didático 

porque achamos que essa 

forma é mais adequado de 

aproximação do invisível. 

Plano próximo com 

o entrevistado 

posicionado em 

diagonal em relação 

ao cinegrafista. Ele 

aparece mais ao 

lado direito do 

vídeo.  

Voz do 

entrevistado. 

Como “ruído” 

microfone 

captura sons de 

canção 

possivelmente 

vindo de bares 

localizados no 

bairro Praia 

Grande, o centro 

histórico 

revitalizado de 

São Luís. 

 

Sonora: Esse projeto é um 

legado da Casa das Minas. 

Repórter: Pro futuro? 

Sonora: Jens Woernle: pro 

futuro 

 Idem  

 
Encerramento (apresentadora): 

O documentário Casa das 

Minas - os voduns reais de São 

Luís vai ser lançado às sete da 

noite, no cine Praia Grande 

que fica no Centro de 

Criatividade Odylo Costa 

filho, na Praia Grande, o 

centro histórico de São Luís. A 

entrada é gratuita. 

Plano médio com a 

apresentadora no 

estúdio  que está 

sentada e por trás 

da bancada.  

Voz da 

apresentadora 

no vazio do 

estúdio. 
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APÊNDICE O  

Decomposição reportagem: Solenidade de entrega da reforma da Casa das Minas 

 

TV MIRANTE 

TELEJORNAL JMTV-1ª EDIÇÃO 

DATA DE EXIBIÇÃO: 07/04/2008 

DURAÇÃO: 2’21” 

 

ORALIDADE PLANO /IMAGEM SONORIDADE IMAGEM 

A estrutura, Plano geral médio que 

mostra a fachada principal 

da Casa das Minas. Dois 

cones de sinalização de 

controle de estacionamento 

em frente à Casa sinaliza 

que a imagem pode ter 

sido feita no dia da 

solenidade de 

reinauguração da Casa. 

Som ambiente7 

com vozes ao 

fundo, mas 

cujas palavras 

não é possível 

compreender  

o chão, Espécie de plano 

americano que mosta o 

interior da Casa, destaca o 

chão da Casa, em direção à 

porta do fundo que dá 

acesso ao quintal da Casa. 

À direita é possível a pia. 

Predomínio das cores 

amarelo na parede e uma 

barra vermelha próxima ao 

chão. 

Idem  

 

tudo permaneceu igual. Plano geral que mostra a 

fachada interna da Casa 

com parte do quintal sendo 

apresentado. Destaque 

para as cores da Casa, 

amarelo na parede e barra 

vermelha próximo ao chão. 

Idem  

 

Cada detalhe secular Plano geral médio para 

mostrar parte da 

arquitetura da Casa, 

destacando, em 

perspectiva, a varanda da 

Casa. 

Idem  

 
foi apenas revitalizado, Plano americano aproxima 

a imagem da varanda vista 

de frente, e o telhado meia 

água. O tom amarelo da 

parede e o tom de terra na 

cor da telha predomina na 

imagem. 

Idem  

 

                                                           
7 Áudio apresenta zumbido, não sendo possível identificar se se trata tão somente da captura das imagens e do 

som ambiente pelo microfone aberto da câmera. 
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ganhou cor, Plano americano interno 

para mostrar, outra vez, o 

interior da Casa, sendo o 

final da cozinha e a porta 

que dá acesso ao quintal. 

Idem  

 
vida nova, Plano geral médio do 

corredor que dá acesso à 

cozinha. Agora com 

personagens: três pessoas 

estão sentadas em um dos 

bancos de madeira 

pintados de vermelho junto 

à barra vermelha da 

parede, sendo duas 

mulheres e um homem. 

Uma das mulheres é dona 

Celeste. 

Idem. Risos 

 

para a alegria de d. 

Celeste, uma das 

voduns (sic) da Casa 

das Minas 

Plano próximo de dona 

Celeste. Ela está à frente 

da faixa de inaguração 

verde-amarela afixada em 

uma dos retratos da 

exposição -memória da 

Casa. Imagem é feita 

levemente em diagonal e 

de baixo para cima. 

vozes 

 

Sonora [D. Celeste]: 

Me sinto feliz porque é 

um grande momento 

que a gente tem de ser 

arrodeada por pessoas, 

que chegam e que 

querem se interessam 

em vir conhecer a Casa 

e ver, nos conhecermos 

e conversamos um 

pouco sobre a Casa 

 

Plano próximo de dona 

Celeste para a sonora. 

Perfil em diagonal; 

vozes 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

o pé de Cajá plantado 

aqui no século 19 por 

escravos africanos 

ganhou uma mureta 

Plano médio da parte 

superior da árvore sagrada, 

a cajazeira. O cinegrafista 

faz o movimento tilts, 

percorrendo o 'olhar" de 

cima para baixo, até 

chegar à imagem da altura 

do próprio cinegrafista, 

incluindo o movimento das 

pessoas que se deslocam 

no quintal próximo à 

arvore, acompanhando o 

caminhar, á distância, de 

dona Deni. 

vozes 
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que valoriza a chamada 

árvore sagrada da Casa 

das Minas, 

Plano médio em tilts desta 

vez de baixo para cima, 

ainda com foco na árvore 

sagrada. 

zumbido 

 
separa o presente do 

passado. 

Plano próximo que foca o 

retrato de uma das 

mulheres mais conhecidas 

da Casa, em um passado 

recente. Plano próximo 

que foca o retrato de uma 

das mulheres mais 

conhecidas da Casa, 

afixado em um passado 

recente: Mãe Andresa. 

Voz do off em 

ambiente 

fechado, 

possivelmente o 

estúdio, 

considerando 

que a voz over é 

da 

apresentadora 

 

História resgatada Plano médio com a 

imagem de dois retratos de 

vodunsis da Casa das 

Minas, sendo uma delas 

Mãe Andresa, à direita do 

vídeo. Uma faixa em verde 

amarelo (utilizada no 

protocolo de inauguração 

de obras por representantes 

do poder público) 

atravessa em diagonal os 

dois retratos. 

Idem  

 

por meio de fotografias Plano geral médio com 

imagem de uma fotografia 

em preto e branco que faz 

parte do acerco da Casa. A 

fotografia registra um 

momento de dança de três 

vodunsis. Estão próximas 

aos três tambores8, cada 

um tocado por 

percussionistas. 

Idem  

 

que agora estão à 

disposição do público 

Plano geral médio com 

imagem de uma mulher9 

que, sentada, e de frente 

para os tocadores, toca o 

tambor grande pelo lado 

externo seguido pelo olhar 

do tocador que esta 

sentado. Ao lado dele 

outro tocador em execução 

do toque de tambor.  

Uma parte da faixa de 

inauguração de obras 

públicas em verde e 

Idem  

 

                                                           
8 “[...] O ogã é um instrumento de metal, semelhante a outros que no culto jeje-nagô se denomina agogô. Os 

tocadores são denominados em jeje 'runtó'. O ogã deve sempre ser conservado de pé, mesmo para ser 

fotografo. E é vibrado por uma mulher. As cabaças ou gô são envolvidas em redes de fios de seda coloridos” 

(PEREIRA, 1979, p. 40, grifo do autor). 

 
9 “A Casa das Minas tem um corpo de músicos ou, melhor, de tocadores de runs e de gôs, para as suas 

solenidades, ligados ao culto e às práticas tributadas aos Voduns. Só uma figura feminina, entretanto, aparece 

entre eles: a da tocadora de ogã ou ferro” (PEREIRA, 1979, p. 52). 
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amarelo aparece no vídeo, 

no canto superior direito. 

na Casa das Minas. Plano geral médio cuja 

imagem ocupa 

praticamente todo o vídeo, 

incluindo a moldura da 

fotografia em preto e 

branco. Duas vodunsis 

sentadas sob um tapete de 

palha no chão. Usam 

roupas do ritual de Mina. 

Em frente à elas, pratos de 

comida que são parte de 

ritual. 

Idem  

 

A exposição faz parte Plano geral médio com a 

imagem de duas 

fotografias afixadas em 

duas paredes, ambas de cor 

amarela. Sugere um 

enquadramento de 

quadrado sob quadrado, 

mas sem o rigor 

geométrico. 

Idem  

 

das comemorações pela 

reforma do mais antigo 

Plano geral médio com a 

imagem da fotografia de 

cinco vodunsis, 

possivelmente, no quintal 

da Casa das Minas. Todas 

estão de pé e usam roupas 

do ritual de Mina. À direita 

da fotografia um homem 

sentado, atrás de uma 

vodunsi. Imagem ocupa o 

vídeo sem a moldura da 

fotografia. 

Idem  

 

terreiro de culto afro-

brasileiro do 

Maranhão. 

Plano médio com a 

imagem da fotografia de 

uma vodunsi. Ela está 

sentada e tem ao fundo os 

tambores de Mina. 

Idem  

 
Um dos três únicos 

tombados pelo Instituto 

de Patrimônio 

Histórico 

Plano americano da 

fotografia de três 

tobossis10. Elas estão com 

as indumentárias de Mina 

e carregam bonecas nos 

braços. Foto em preto ª 

branco que preenche o 

vídeo.  

Idem  

 

                                                           
10 “Outro grupo de divindades infantis, exclusivamente femininas, e que vinha na Casa das Minas até meados da 

década de 1960, eram as meninas ou tobossi. Elas só eram recebidas pelas vodunsi-gonjaí - as que haviam se 

submetido ao processo especial de iniciação, o último do qual foi realizado em 1913-1914” (PEREIRA, 1979, 

p. 94). 

“[...] No Carnaval elas ficavam desde a noite de domingo até as 14 horas da quarta-feira de cinzas e na 

segunda-feira alguns voduns vinham visitá-las, recebidos pelas vodunsi-he" (PEREIRA, 1979,  p.95) 

"[...] As tobossi comiam comidas iguais à nossa, com os convidados e davam doces e comidas às pessoas. No 

Carnaval elas tomavam conta das frutas do arrambam, que ficavam guardadas no peji, para serem distribuídas 

na quarta-feira de cinzas" (PEREIRA, 1979, p. 95). 
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e Artístico Nacional em 

todo o país 

Plano geral médio com a 

imagem de três fotografias 

em duas paredes da Casa 

das Minas. É a mesmo 

enquadramento de imagem 

já exibida, desta vez com a 

inclusão de mais uma 

fotografia. A parede 

aparece até a barra em cor 

vermelha nas paredes. 

Aparece no vértice  das 

paredes. Considera-se que 

a imagem poderia ser 

melhor explorada do ponto 

de vista estético. 

Idem  

 

SONORA: Essa Casa é 

o símbolo dessa 

identidade, um símbolo 

muito forte da presença 

dos africanos no Brasil. 

Plano próximo para a 

sonora com a presidente do 

IPHAN. Ela aparece de 

perfil para a câmera. 

Imagem feita no interior da 

Casa. 

 

 

 

 

 

Som ambiente 

com vozes, além 

da voz da 

entrevistada 

 

A história da formação 

de povos que atrai 

curiosos e 

pesquisadores de todo 

o Brasil. 

 

Grande plano com 

movimento de câmera da 

direita para a esquerda que 

captura a imagem das 

capas do mesmo livro, 

Casa das Minas P 

Querebentã de Zomadonu, 

sob a coordenação de 

Kátia Santos Bogéa, 

presidente do IPHAN, 

200811. 

Som ambiente 

com vozes 

 

SONORA: porque ela 

foi fundada por uma 

rainha africana, então, 

que veio para cá como 

escrava e o pessoal diz 

que ela veio para 

resgatar através da 

religião, dar liberdade 

pros escravos. então, 

isso foi muito 

importante. Isso foi 

descoberto pelos anos 

40, 50 por 

pesquisadores 

estrangeiros, 

pesquisadores de fora. 

E tem sido muito 

Plano próximo para a 

sonora com o antropólogo 

Sergio Ferreti. Ao 

contrário da outra sonora, 

o entrevistado está 

posicionado de frente para 

a câmera. Imagem interna, 

na Casa das Minas. Ele 

concede entrevista para 

dois repórteres 

representados na imagem 

por um microfone de tv e 

um pequeno gravador. 

Som ambiente, 

vozes 

 

                                                           
11 Disponível em:<http://www.gpmina.ufma.br/pastas/publica.htm>. Acesso em: 30 nov. 2014. 

http://www.gpmina.ufma.br/pastas/publica.htm
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importante, destacar 

esse papel dessa rainha 

que foi vendida como 

escrava, que veio para 

cá e que trouxe a 

religião. 

 

história que encanta Plano americano com a 

imagem do runtó Eusébio 

rodeado por estudantes, no 

quintal da Casa das Minas. 

Imagem diurna. 

Som ambiente 

 
estudantes Contra-plano em plano 

americano para mostrar os 

estudantes que escutam a 

fala do huntó.  

Som ambiente e 

uma palavra do 

runtó 

 
Sonora [estudante]: 

Uma Casa bastante 

interessante porque tem 

uma representatividade 

e inclusive é um objeto 

de estudo, já que a 

gente estuda o turismo 

e as manifestações  

 

voz off: históricas 

 

Sonora [estudante]: 

históricas também. 

Sabemos também que a 

Casa das Minas é 

importante nesse 

contexto 

 

Plano próximo para a 

sonora com o estudante. 

Ao fundo outros 

estudantes e árvores do 

quintal da Casa das Minas. 

Cinegrafista faz um 

pequeno ajuste abrindo um 

pouco o zoom, sem alterar 

o plano. 

Som ambiente 

 

História contada todos 

os dias 

Plano médio com outra 

imagem do runtó em fala 

com os estudantes. Ele 

aparece de costas.  

áudio da fala do 

representante da 

Casa das Minas 

(runtó)/som 

ambiente 

 
com a mesma 

satisfação 

Contra-plano da cena 

anterior com a imagem 

feita por trás dos 

estudantes. Com 

movimento semi-

panorâmico da esquerda 

para a direita. 

Som ambiente 

 

SONORA: Enquanto 

eu tiver vivo, tiver 

condição, tô aqui para 

preservar a cultura 

nossa 

 

Plano próximo para a 

sonora com o runtó 

Eusébio. Ele está no 

mesmo cenário da imagem 

com os estudantes.  

Som ambiente 
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OFF: história única. 

Patrimônio do Brasil 

 

Plano americano com o 

enquadramento da cena do 

corte simbólico da fita do 

protocolo oficial de 

inaguração pelo prefeito de 

São Luís, Tadeu Palácio, e 

a presidente do IPHAN. A 

vodunsi dona Deni está 

próxima à presidente do 

IPHAN e a vodunsi dona 

Celeste próxima à Tadeu 

Palácio. os representantes 

posam para as câmeras. 

Dona Deni permanece de 

costas para as câmeras e 

dona Celeste está de perfil 

para as câmeras. O que a 

imagem destaca é a 

espontaneidade das duas 

vodunsi em relação à 

marcação de pose das 

autoridades. 

Som ambiente 

 

SONORA: ela vai 

permanecer, que como 

eu, 

Plano próximo para a 

sonora com dona Deni. 

Imagem interna, na Casa 

das Minas. Ela está 

posicionada levemente em 

diagonal para a câmera. 

Som ambiente 

com vozes 

 
tem outros filhos 

precisando dela. 

Plano geral da fachada das 

Casa das Minas com a 

imagem de mulheres que 

se direcionam para a entrar 

na Casa. Imagem diurna 

Fala de dona 

Deni cobre a 

imagem 
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APÊNDICE P 

Decomposição reportagem: Show de lançamento do Cd Baião de Princesas de Pai Euclides, 

gravado pelo grupo A Barca12 

 

TV MIRANTE 

TELEJORNAL JMTV-1ª EDIÇÃO 

DATA DE EXIBIÇÃO: Dezembro 2002 

DURAÇÃO: 1’43” 
ORALIDADE PLANO /IMAGEM SONORIDADE IMAGEM 

OFF: O pandeiro 

ganhou a companhia 

de outros 

Plano americano com 

imagem feita a partir do 

palco tendo como foco os 

músicos e coro. Em 

primeiro plano, o músico 

que toca pandeiro, em 

segundo, o que toca órgão 

e em terceiro, o coro. 

Imagem feita na coxia 

imaginária. 

 

 

instrumentos. Plano detalhe para mostrar 

o movimento das mãos 

que tocam castanhola 

 

 
 Plano geral médio com 

foco nos três músicos 

durante apresentação13, 

sendo o que toca 

instrumento de corda, em 

primeiro plano, em 

segundo, o que toca órgão, 

e o terceiro, o que toca 

pandeiro. 

22. MENINA 

DA 

GAMELEIRA   

2’20 

 

ela é menina da 

gameleira 

tira o leite, 

deixa correr 

se chama Bela 

Infância 

e cabe a quem 

sabe ler 

Dantan / canta – 

Euclides 

 

 Plano detalhe para mostra 

o movimento do músico 

que toca instrumento de 

corda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Segundo informações do grupo A Barca, disponível na internet, o CD foi gravado em 2002 (Disponível 

em:<http://quadradadoscanturis.blogspot.com.br/2014/09/a-barca-discografia.html>. Acesso em: 1 dez. 

2014). 

 
13 Show realizado na Fonte do Ribeirão. 

http://quadradadoscanturis.blogspot.com.br/2014/09/a-barca-discografia.html
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É o Baião de 

Princesas, ritual 

realizado uma vez 

por ano, no mês de 

dezembro, 

Plano geral com o olhar 

do público, das pessoas 

que acompanham o show 

em torno da Fonte do 

Ribeirão. O que inclui em 

primeiro plano, à direita, 

as costas de um homem 

que está de pé, vestido de 

camisa branca e o 

movimento de outro 

homem que sentado para 

em seguida se levantar. 

Imagem frontal da fonte. 

Cinegrafista faz um 

movimento da esquerda 

para a direita para 

enquadrar parte da 

apresentação dos músicos 

e coro. 

22. MENINA 

DA 

GAMELEIRA   

2’20 

 

ela é menina da 

gameleira 

tira o leite, 

deixa correr 

se chama Bela 

Infância 

e cabe a quem 

sabe ler 

Dantan / canta – 

Euclides 

 

 

no terreiro de Pai 

Euclides. É a 

primeira vez que o 

grupo paulista A 

Barca 

Plano americano com 

personagens enquadrados: 

o coro. 

A sala tá cheia 

a sala tá cheia, 

minha gente 

como é que eu 

entro agora 

eu entro, minha 

gente, eu entro 

com Deus e 

Nossa Senhora 

abertura / canta 

– Dindinha 

 

grava um CD com 

músicas afro- 

Plano detalhe da capa do 

CD Baião de Princesas. 

 

 
religiosas. Plano detalhe da contra-

capa do CD Baião de 

Princesas. 

 

 
 Plano médio com o coro 

feminino em primeiro 

plano. 
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O ritual é ligado á 

cura e dele só 

participam entidades 

femininas. 

Sonora com Pai 

Euclides: Ele se 

inicia 

Plano médio com o coro 

feminino em primeiro 

plano. Uma espécie de 

contra plano em relação à 

imagem anterior, com 

movimento da câmera, da 

direita para a esquerda, 

passando por todas as 

coristas e se fixando em 

uma moça de cabelos 

compridos. Nesta última 

imagem, a corista mais 

velha serve de moldura 

para a corista mais moça e 

mais alta que a primeira. 

Canção  

Mestre Rei dos 

Mestres chegou 

o meu mestre 

Rei dos Mestres 

chegou 

e neste salão 

entrou 

vem chegando e 

vem salvando os 

pecador 

o meu mestre 

Rei dos Mestres 

já raiou 

abertura / canta 

– Euclides 

 

 

 

Sonora com Pai 

Euclides: numa parte 

secreta, com algumas 

iguarias e daí tem 

toda uma louvação 

para uma 

determinada 

divindade que se 

chama Dantan, ou 

alguém chama nochê 

Dantan. Então, esse 

baião ele é surgido 

desde a época da 

fundação do terreiro 

do Egito em  1864. 

Plano próximo para a 

sonora com Pai Euclides. 

Ao fundo a arquitetura da 

Fonte do Ribeirão. 

 

 

OFF: O repertório é 

composto por 28 

músicas. Todas as 

canções foram 

compostas e entoadas 

por entidades 

encantadas. 

Plano médio com foco nos 

coristas e músicos. 

Câmera faz movimento da 

esquerda para a direita até 

chegar à imagem da 

corista, uma senhora que 

faz o solo. Com imagem 

na corista, a câmera faz 

um zoom com movimento 

brusco. 

 

 

As vozes do show são 

de 

Plano geral com foco no 

grupo que se apresenta na 

Fonte do Ribeirão: dois 

grupos que fazem o vocal, 

um à direita, outro à 

esquerda. No centro, pai 

Euclides e atrás os 

músicos e ao lado deles, 

os músicos.  

 

 

Pai Euclides e das 

filhas 

Plano próximo com a 

imagem de Pai Euclides 

durante apresentação. Ele 

canta. 
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de santo do terreiro. Plano médio com 

enquadramento do grupo 

de coralistas. 

 

 
Sonora: São músicas 

ligadas a entidades, à 

entidades femininas, 

à princesas, caboclas, 

meninas, mães 

d'água. E são músicas 

de apresentação 

dessas entidades. 

Então, é a própria 

entidade que canta e 

que se caracteriza 

através dessas 

doutrinas. E a gente, 

simplesmente, tá 

acompanhando esses 

cantos todos. 

Plano próximo para a 

sonora com músico do 

grupo A Barca. Ao fundo, 

o público que se concentra 

na Fonte do Ribeirão 

 

 

Os cantos são muito 

bonitos. Em primeiro 

lugar é isso que nos 

chamou atenção. Os 

cantos são especiais. 

É um repertório 

vasto, 

Plano médio. Repetição de 

sequência de imagens já 

exibidas na primeira parte 

da reportagem 

 

 

 

 

variado e muito 

interessante. 

Plano americano com foco 

na moça que toca 

instrumento de corda do 

grupo A Barca. Imagem 

feita em perpendicular. Ao 

fundo, em pé, Pai 

Euclides, no palco, 

Mestre Rei dos 

Mestres chegou 

o meu mestre 

Rei dos Mestres 

chegou 

e neste salão 

entrou 

vem chegando e 

vem salvando os 

pecador 

o meu mestre 

Rei dos Mestres 

já raiou 

abertura / canta 

– Euclides 
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 Plano geral com o olhar 

do público para focar a 

apresentação. Ao fundo o 

grupo que se apresenta na 

Fonte. Em primeiro plano, 

o mesmo homem de 

costas e de camisa branca, 

que está em pé e frente 

para a Fonte. Ele balança 

levemente o corpo 

acompanhando a música. 
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APÊNDICE Q  

Decomposição reportagem especial: Jorge Babalaô 

 

TV MIRANTE 

TELEJORNAL MIRANTE REPÓRTER 

DATA DE EXIBIÇÃO: 12/07/2003 

 

ORALIDADE PLANO /IMAGEM SONORIDADE IMAGEM 

 6”  

 
   

 
   

 
OFF: Vai ser um ano 

de luto 

 

  

 
no Terreiro de Mina de 

Iemanjá. 

  

 
Para a cultura afro-

brasileira vai ser uma 

perda para a vida 

inteira. 
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Bairro da Fé em Deus, 

 

  

 
periferia de São Luís. 

 

  

 
Uma comunidade   

 
onde a maioria   

 
   

 
da população é negra.   

 
Aqui Jorge Itacy de 

Oliveira, um 

descendente de 

escravos africanos 

  

 
   

 
iniciou aos 14 anos   
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o culto aos orixás   

 
  CÂNTICO 

Canto de Jorge: 

Quando quiser 

me chamar no 

alto daquela 

serra. É só me 

chamar de Iê, 

Iêeee. 

 

   

 
Sonora: surgiu 

naturalmente. Seria a 

disposição que eu teria 

para que levasse o culto 

no Maranhão.  

  

 
O pai de santo recebeu 

o 

  

 
nome de Jorge da Fé 

em Deus 
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Passagem: Jorge de 

Itaci ajudou a preservar 

a tradição do culto aos 

voduns, que são as 

divindades, os espíritos 

de antepassados. Com 

as casas de mina, São 

Luís passou a ser a 

única cidade do Brasil 

a manter essa cultura 

africana da forma mais 

original. Só depois a 

religião foi levada a 

outros estados. 

  

 

   

 
   

 
   

 
   

 
Sonora com Ferretti 

(sem crédito): Essa 

religião vem toda do 

Haiti (balança a cabeça 

para reparar o 

equívoco), vem toda do 

Daomé. No Daomé há 

o culto do vodum. 

Agora no Brasil se 

dizia que não havia 

culto do vodum, até os 

anos 30 não se 

conhecia. Mario de 

Andrade que identifica 

aqui no Maranhão o 

culto do vodum. E no 

Haiti ele é chamado 

voudu. Ele tem a 

mesma origem, mas ele 

teve um 

desenvolvimento 

diferente. Lá mais ou 
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menos como a 

macumba no Rio de 

Janeiro ele se expandiu 

muito. E como o Haiti 

ficou muito isolado, 

ele, ele tem 

características bastante  

locais também.. 

Embora as raízes sejam 

as mesmas. Então há 

pontos em comum 

entre a religião daqui, 

do Daomé e do Haiti. 

  

 
   

 
Uma das características 

mais importantes, mais 

marcante é a dança. 

Parece que uma das 

coisas,, justamente a 

música, o tambor e a 

dança, sobretudo a 

dança. Coisa que as 

pessoas que vem de 

fora, chama muita 

atenção para a beleza 

da dança daqui que é 

muito mais bonita, 

acham alguns, do que a 

dança do candomblé, 

da umbanda ou de 

outras regiliões afro. 

  

 

OFF: O pai de santo 

começou aind a na 

década de 50. 

  

 
SONORA COM 

JORGE: Eu não 

escolhia a Mina, a 

Mina me escolheu. 

Quando eu nasço, eu 

nasci de uma mulher 

Mina e fui pego no 

momento do meu 

nascimento por outra 

mulher Mina, foi uma 

mulher de grande 

sabedoria a mãe da 

Casa de Nagô, Mãe 

Dudu e, desse 

momento, então, eu 

tive a tutela de Iemanjá 

com Dom Luís. 
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  3'03 - 

COMEÇO DO 

SEGUNDO 

BLOCO 

 
  TERMINA EM 

3’8 

 
OFF: No bairro onde   

 
Jorge da Fé em Deus 

foi líder comunitário, 

  

 
amigos, seguidores do 

culto africano, 

  

 
vizinhos num só 

lamento 

  

 
pela morte do babalalô.   

 
SONORA COM 

MULHER: Só coisas 

boas que ele me 

ensinou, que ele me 

deu e a saudade que ele 

tá deixando agora pra 

gente. A morte tão 

inesperada. 

 

  

 

SONORA COM 

ASTRO DE OGUM: 

Ele resistiu contra os 

preconceitos as 

perseguições. E eu, 

sinceramente eu tô aqui 

é...pensando, pensando 

bastante né. Pedi a 

DEus que o coloque em 
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um bom lugar, tenho 

certeza que vai estar 

porque o Jorge era uma 

pessoa muito boa de 

coração. Ajudou tanta 

gente, tantas pessoas, a 

prova é tão grande que 

você vê essa multidão 

toda querendo vê-lo 

pela última vez. 

SONORA COM 

HOMEM: Perdemos 

um sábio na nossa 

religião, né. Uma 

pessoa de grande 

sabedoria. É uma dor 

muito grande. 

  

 

SONORA COM 

TÁCITO 

BORRALHO: Esse 

culto não vai parar, 

essa coisa vai 

continuar, essa Casa 

vai ser fértil como 

sempre foi porque ele 

foi um marco decisivo 

e decisório para o culto 

afro-maranhense. 
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  4’47 

5’37 inicia 

black out 

 
  5’38 reinicia 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
Nas senzalas, Iniciam as imagens de 

ritual de dança da Casa 

das Minas em 5’58” 
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os rituais,   

 
as danças   

 
simbolizavam a Terminam imagens de 

ritual de dança na Casa 

das Minas em 06’03”. 

 

 
luta pela liberdade, 06’03” entra plano com 

imagem alegoria católica 

(?) 

 

 
mas os negros eram 

obrigados a esconder 

06’06”  

 
a cultura afro. 06’09”  
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747 

 

   

 
   

 
   

 
OFF: Na casa de Jorge 

Babalaô este quarto 

recebeu o nome da 

entidade que o pai de 

santo  

  

 

 

representava: Dom 

Luís, 

08'33" - imagem de D. 

LuíS, rei de França até 

8'44" 

 

 
o rei da França que 

fundou São Luís tem 

uma festa no Tambor 

de Mina. 

  

 
A homenagem á 

família real 

  

 
ficava sob a 

responsabilidade  
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do Pai Jorge.  8’26”-9’25”- 

canto de 

doutrina 

acompanhado 

de toque 
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750 

 

   

 
 10'30" - imagem de rojão 

em processo de explosão e 

início da imagem pura. 

Termina em 11'29" 
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752 

 

APÊNDICE R 

Decomposição reportagem sobre a Festa de Festa de São Roque/Obaluaê 

 

TV BAHIA  

TELEJORNAL BAHIA MEIO DIA 

DATA: 16/08/2012 

 

CHAMADA BLOCO 

ORALIDADE (VOZ) PLANO SONORIDADES IMAGEM 

APRESENTADORA: No próximo bloco 

vamos falar sobre o caso absurdo da menina de 

quatro anos de idade que foi baleada e morta 

dentro de casa enquanto dormia na cidade de 

Itabuna, no sul do Estado. 

APRESENTADOR: E ainda a emoção dos 

adeptos  

11'05 

Plano americano porque aparece o 

cenário, mas centrado em plano médio 

considerando a posição dos 

apresentadores que aparecem à bancada. 

Estão sentados e suas imagens são da 

cintura para cima. Aparece ainda a 

bancada. 

Sonoridade da vinheta do 

interbloco/final de bloco com a 

chamada para as notícias e 

reportagens a seguir. 

 

do candomblé e dos devotos na celebração a 

São Roque e a Obaluaê.  

Agora meio dia e vinte e um ,  

 

Imagem de São Roque em plano geral 

médio. Em seguida, o cinegrafista faz um 

zoom  

Sonoridade da vinheta do interbloco 
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 de afastamento do objeto Idem  

 

 Fechando com a imagem do santo ao 

centro e mais embaixo as fitas de 

decoração de de largo de igreja em dias 

de festa, nas cores branco e vermelho. 

Idem  

 
hoje a gente está recebendo Aline Rosa e a 

banda Cheiro de Amor. Você já entra no ritmo 

com pensa em mim. 

[Imagem a seguir é da cantora e do grupo 

musical. Ela canta] 

Idem ao plano inicial da chamada de 

bloco: 

Plano americano porque aparece o 

cenário, mas centrado em plano médio 

considerando a posição dos 

apresentadores que aparecem  na 

bancada. Estao sentados e suas imagens 

são da cintura para cima. Aparece ainda 

a bancada. 

Canto da artista acompanhada de 

músicos 
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CHAMADA REPORTAGEM NO BLOCO E REPORTAGEM 

TEXTO PLANO SONORIDADE IMAGEM 

CAMILA: Fé, emoção e 

esperança, 

principalmente de cura. 

Hoje é um dia especial 

de devoção para os 

católicos. É o dia de São 

Roque, o santo protetor 

dos doentes. Para o 

candomblé é dia de 

reverenciar Obaluaê. 

17’20” 

 

 

 

Plano Geral Médio (plano inteiro)14 

dos dois apresentadores juntos, em 

pé, próximos ao écran que sinaliza 

entrada de reportagem e vivo. Eles 

estão, inicialmente, quase 

perpendiculares para o écran e 

posicionados de frente para a 

câmera do estúdio. Detalhe do 

cenário (foto) de Salvador (imagem 

de detalhe de igreja e fitas coloridas 

do Senhor do Bonfim) aparece no 

plano atrás dos apresentadores. 

Enquanto a apresentadora apresenta 

o seu texto, o apresentador a 

observa. Olha para ela e ora para a 

cópia do texto [impresso] aberto que 

possui nas mãos, ora dirige o olhar 

para a câmera. 

Vozes dos apresentadores no vazio do 

silêncio do estúdio 

 

F. SODAKE: Pois é, as 

homenagens começaram 

desde cedo na igreja de 

São Roque, São Lázaro, 

no bairro da Federação, 

aqui em Salvador 

Plano Geral Médio (plano inteiro) 

dos dois apresentadores juntos, em 

pé. Enquanto o apresentador 

apresenta o seu texto (leitura do 

texto no teleponto), a apresentadora 

posicionada ao seu lado o olha, 

voltando levemente o seu corpo para 

ele. Ora para ele, ora para a câmera. 

Ela está com a [representação de15] 

sua cópia de texto [impresso] 

dobrada. 

Idem  

 

                                                           
14 O Plano Geral Médio (plano inteiro) é o mesmo para a chamada da reportagem. A separação aqui é meramente didática.  

 
15 Utiliza-se o termo representação para descrever o que aparece na imagem. Sabe-se, no entanto, que os apresentadores costumam ter uma cópia impressa do script como 

recurso em caso de falhas do teleponto. 
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[Breve silenciamento] Plano Geral Médio (plano inteiro) 

dos dois apresentadores juntos, em 

pé. Estabelecem contato com o écrã. 

Ambos olham para o ecrã 

anteriormente com imagem do 

logotipo do programa. Agora com 

as primeiras imagens da reportagem 

em andamento no enquadramento a 

partir do estúdio com os dois 

apresentadores em posição de 

assistência, ou seja, de 

telespectador. 

Silenciemento no vazio do estúdio 

 

OFF: A estrada é de São 

Lázaro,  

Plano Muito Geral da Estrada de 

São Lázaro, rua que dá acesso à 

Igreja de São Lázaro, no bairro da 

Federação. 

Aparece o crédito: Imagens: Carlos 

Ruvenal 

Silêncio de off de reportagem e de 

limitações técnicas de captura de som 

ambiente, com breve múrmurio de vozes, 

a seguir 

 
OFF: caminho dos 

devotos católicos e 

seguidores do 

candomblé.  

Plano Geral destaca uma mulher e 

um homem. Ele usa espécie de 

túnica e calça brancas em tecido 

brocado. Na cabeça, uma boina 

branca. Ela veste blusa branca e 

calça azul. São os primeiros 

personagens da reportagem. A 

imagem em movimento mostra o 

momento em que ambos se dão as 

mãos e continuam caminhando pela 

Estrada de São Lázaro. 

Aparece o crédito: Imagens: Carlos 

Ruvenal 

Breve murmúrio de vozes  
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SONORA LUIZ 

EDUARDO, 

aposentado: hoje é o dia 

de nós reverenciarmos 

Obaluaê  

Plano próximo para a sonora com o 

personagem da reportagem 

Murmúrio de vozes 

 
que é o orixá da 

medicina [...]16  

Plano próximo para a sonora com o 

personagem da reportagem. 

Há um momento em que faz o gesto 

levantando os dois braços para o 

alto, sendo a imagem de 

encerramento da sonora. 

Murmúrio de vozes 

 
SONORA COM 

MARILENA 

PITANGA, aposentada: 

[...] para os católicos 

[...] dia de São Roque. 

Repórter: dia de boas 

orações? 

Sonora : boas orações. 

Plano próximo. Enquadramento é o 

mesmo da imagem anterior da 

sonora. Pela imagem veiculada, o 

repórter posiciona-se à em frente e à 

esquerda do entrevistado. Aparece 

apenas a parte superior do 

microfone com duas logomarcas, a 

da TV Globo e a da TV Bahia. 

Aparece 

Murmúrio de vozes 

 

                                                           
16 Gravação é interrompida neste ponto por problema técnico do equipamento de captura. 
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OFF: Santo de devoção 

também das vizinhas 

Maria e Nancy.  

Plano Geral Médio (PGM). Câmera 

foca e acompanha levemente o 

percurso das personagens. Sendo 

que o movimento perceptível é o da 

própria cena no qual aparece o 

ambiente, a repórter e as duas 

personagens da reportagem. As três 

caminham, sendo que a repórter 

posiciona-se na extremidade 

esquerda do trio, ao lado de uma das 

duas personagens. Neste plano já se 

percebe uma outra mulher ao fundo 

da imagem que aparece 

atravessando a rua, seguindo em 

direção ao ponto central da imagem: 

a repórter ao lado das duas 

personagens. A imagem desta 

espécie de figurante17 vai aparecer 

no quarto plano. É neste momento 

que a repórter se dá conta da 

presença da figurante. Ocorre edição 

de imagem, fala e no plano que 

fecha a sonora, a figurante está 

ausente. A imagem foi assepsiada. 

Segue o protocolo de assepsia de 

telejornais. 

Murmúrio de vozes 

 

                                                           
17 Utilizo o termo figurante, mas na ficção do cinema e da televisão esse tipo de personagem é desejável. Faz parte da narrativa. No telejornalismo ele é uma espécie de 

intruso. Não deveria estar naquele lugar naquele momento, pelos menos no quarto plano no qual a figurante volta a aparecer, sendo vista pela repórter e retirada de cena 

pela edição no plano seguinte. 



758 

 

OFF: o percurso até a 

igreja este ano foi de 

sacrifício para a 

aposentada de 70 anos 

Plano Geral Médio. Câmera 

posiciona-se em frente às 

personagens que caminham em 

direção à câmera, mas aqui 

representando a direção, o rumo, o 

percurso ao largo de São Lázaro, 

onde está a igreja e a festa. Na 

perspectiva da imagem, mostra-se 

ao fundo um cenário que se fecha no 

vértice de um “v” e se abre na 

perspectiva da câmera. 

Murmúrio das vozes durante o percurso 

da entrevistadora com as personagens da 

reportagem. 

 

OFF: Mesmo com as 

pernas enfaixadas, dona 

Nancy veio [...] 

 

 

 

 

OFF: [...]18 

Plano detalhe enquadra as pernas 

enfaixadas da personagem fazendo 

um movimento de baixo para cima 

até chegar na parte de cima do corpo 

e cabeça da personagem  

 

 

abrindo para enquadrar também as 

outras mulheres que estão em cada 

da personagem deste plano. 

Idem  

 
Idem  

 

                                                           
18 Gravação interrompida por problema técnico do equipamento de captura da reportagem. 
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SONORA COM 

NANCI ANDRADE, 

aposentada: vou 

agradecer muito porque 

tenho muitas coisas para 

agradecer 

Plano americano 

Sonora é feita em movimento, com 

a repórter caminhando lado a lado 

com as duas personagens da 

reportagem que também caminham. 

Um detalhe chama a atenção: 

durante a entrevista a repórter olha 

para outra mulher que vem logo 

atrás, negra, também vestida de 

branco. Na sequencia da sonora, 

percebe-se que foi feito um corte na 

imagem e na fala da entrevistada, 

conforme quadro a seguir. 

Fala da entrevistada 

 

SONORA COM 

NANCI ANDRADE, 

aposentada: desde 

quando eu saio de casa 

já é nesse sentido. 

No final da sonora, a mulher que 

aparecia no plano anterior já não 

está mais nesta imagem com a fala 

editada da entrevistada.. 

Fala da entrevistada 

Sons de passarinhos 
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OFF: a costureira  

Maria também prefere 

revelar gratidão por um 

 

 

Plano detalhe foca o tronco da 

personagem. Aparece o branco da 

sua roupa ao centro da imagem e 

uma pequena parte do tronco da 

outra personagem.  

Bem de perto, o movimento da 

câmera é de baixo para cima até 

chegar ao plano próximo centrado 

na costureira personagem da 

reportagem. O detalhe da cor branca 

volta a preencher o vídeo do mesmo 

modo quando da imagem das pernas 

enfaixadas da personagem Nanci. 

Aqui a câmera em si segue o 

caminhar das personagens. 

 

 

Murmúrio de vozes 

 

 

OFF: milagre 

alcançado.  

Plano geral que retoma o cenário da 

curva da Estrada de São Lázaro que 

aparece no sexto plano quando pela 

primeira vez aparece na reportagem 

a repórter em conversa com as duas 

personagens Nanci e Maria. 

Idem 
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SONORA COM 

MARIA DOS 

SANTOS, costureira: 

teve um problema de 

saúde e aí eu tive que 

me apegar a ele e aí eu 

fui vitoriosa 

Plano médio na sonora com Maria, 

que também aparece ao lado de 

Nanci. 

Fala deixa transparecer a emoção de 

Maria (ritmo da respiração, quando 

busca fôlego para continuar falando) 

quando narra o por quê da sua fé a 

Ele. Quem é Ele? São Roque ou 

Obaluaê ou os dois. 

Fala da entrevistada 

 
Sonoridades do 

ambiente no ritual do 

banho de pipoca com 

áudio de voz não 

definido 

Plano médio que mostra o ritual do 

banho de pipoca. O enquadramento 

é feito de baixo para cima de modo 

a observar o retângulo que se forma 

entre os dois corpos que se 

posicionam de frente e os braços 

que se posicionam em cima dos 

ombros da mulher. Chama atenção a 

composição da imagem com as 

cores fortes e contrastantes que 

preenchem o vídeo com 

predominância para o vermelho da 

veste do praticante de candomblé 

que ministra o ritual e a mulher 

negra vestida de branco que recebe 

o ritual. Ambos sob o céu muito 

azul cortado pela decoração das 

bandeirinhas da festa em uma 

manhã ensolarada de Salvador.  

Sonoridade do ritual do banho de pipoca: 

ouve-se suavemente ruídos que podem ser 

das pipocas que são jogadas sobre os 

ombros da devota. Murmúrio de fala. 

Ouve-se algo como “isso” 
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SONORA COM 

ALAÍDE 

GUIMARÃES, 

professora: Eu deixei de 

ir para o trabalho cedo 

pra estar aqui porque ao 

retornar eu levo muita 

até paz para as pessoas 

que estão próximas a 

mim. 

Plano próximo com o mesmo 

posicionamento da repórter em 

relação às sonoras anteriores da 

reportagem. À direita a entrevistada 

à esquerda do vídeo a repórter. 

Entrevistada também veste branco. 

A sonora é feita no cenário que 

referenda a ideia do sincretismo. A 

composição da imagem tem, ao 

fundo, o ritual de um banho de 

pipoca. 

Sob a fala da entrevistada, murmúrio de 

vozes, provavelmente também do ritual 

de benzimento com folhas que acontece 

ao lado da entrevistada. 

 

Dentro do santuário de 

São Roque e 

 

Plano geral inclinado, de baixo para 

cima, destacando no alto do vídeo a 

fachada da igreja e no largo da 

igreja muitas pessoas que 

participam da festa. Esta imagem 

destaca a igreja, decoração do largo 

e participantes da festa. Contrasta 

com o plano seguinte no interior da 

igreja 

Murmúrio de vozes; acordes musicais 

 
São Lázaro, no bairro da 

Federação em Salvador, 

centenas de católicos  

Plano geral feito do alto do 

mezanino da igreja e capta o 

aglomerado de pessoas dentro da 

igreja de frente para o altar e para o 

padre que celebra a missa. Plano 

traz um fragmento da missa, 

incluindo sonoridades da missa. A 

imagem corrobora com a 

informação do off da repórter, que 

afirma que “centena de católicos 

hoje passam o dia inteiro em 

orações diante da imagem do 

santo”. Esta ideia imagem, texto, 

sonoridades reforça a ideia, a 

Ritual da missa com a oração cantada 
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concepção de festa católica.  

hoje passam o dia 

inteiro  

Plano próximo mantém no 

enquadramento a imagem de um 

homem com a mão direita elevada 

pouco acima do ombro em gestual 

de oração. Atrás, vê-se uma mulher 

com a cabeça levemente inclinada 

para baixo, com os olhos fechados. 

Imagens explicadas pelo texto da 

repórter como “dia inteiro em 

orações”. 

Ouve-se som de voz que lembra o 

momento da pregação do evangelho ou 

outro ritual conduzido pelo celebrante da 

missa ou outro personagem da missa. 

Ouve-se a palavra “cura” 

 
em orações diante  

 

Em seguida, vem o plano e contra-

plano. O primeiro plano geral médio 

tendo como destaque a imagem do 

santo localizada na parte esquerda 

do vídeo e diante dele os fiéis que 

estão no interior da igreja. 

Silêncio 

 
da imagem do santo. 

 

No contra-plano (plano geral médio) 

a imagem do santo no andor ocupa 

todo o vídeo. Imagem é descrita 

pelo texto da repórter. 

Murmúrio de vozes 
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PASSAGEM: Quem 

vem à igreja de São 

Roque hoje traz também 

muita esperança na cura 

isso por causa da 

história de vida do 

santo. A bíblia conta 

que Roque nasceu na 

França numa família 

rica. Deixou tudo para 

peregrinar, se tornou 

médico e o milagre 

atribuído a ele foi a cura 

de doentes 

desenganados. 

Para muitas dessas 

pessoas  

Início de tracking, com a ideia de 

percurso por entre os participantes 

que se encontram no interior da 

igreja. A câmera capta imagens 

muito próximas das pessoas como 

esta imagem em que o rosto da 

mulher de amarelo preenche o 

vídeo, sendo possível ver muito de 

perto a sua expressão facial. A 

câmera vai seguindo o percurso, 

vencendo a multidão que canta em 

coro [Aleluia, aaaa, Aleluia, aaaa, 

Aleluia, aaaa ....] e bate palmas, 

mantém os braços elevados  

Canto religioso (católico) Aleluia, aaaa, 

Aleluia, aaaa, Aleluia, aaaa ....] 

acompanhado por palmas. 

 

 

 

até chegar à repórter em encenação 

de passagem. 

Idem  

 Idem  
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Plano da passagem em plano médio. 

Imagem inclui créditos. Câmera 

mantém foco por alguns instantes 

para, em seguida, partir da repórter 

recua, saindo pela esquerda da 

repórter e voltando-se por entre os 

participantes (agora plano capta 

imagem lateral das pessoas e, em 

seguida, de costas para a câmera e 

não mais de frente como no começo 

do tracking) até chegar ao altar onde 

está a alegoria que representa o 

santo (uma escultura) que aparece 

muito longe na composição da 

imagem. A edição resolve o defeito 

inserindo um plano de detalhe da 

alegoria. 

Idem. Ouve-se o celebrante que diz “mais 

uma vez”  e o canto em refrão pelos 

participantes volta se repetir: Aleluia, 

aaaa, Aleluia, aaaa, Aleluia, aaaa ....] 

Aleluia, aaaa, Aleluia, aaaa, Aleluia, 

aaaa ....] 

 

isso ainda é possível nos 

dias de hoje com a 

interseção de São 

Roque. 

Plano mostra o rosto muito próximo 

da assistência 

Canto católico Aleluia, aaaa, Aleluia, 

aaaa, Aleluia, aaaa ....] acompanhado por 

palmas 
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 E agora de costas para a câmera. Idem  

 
Sonoridade da canção 

Aleluia, aaaa, Aleluia, 

aaaa, Aleluia, aaaa[...] 

em destaque para uma 

voz masculina que rege 

o coro de fiéis. Escuta-

se sons de instrumentos 

que são utilizados no 

candomblé.  

Plano médio do detalhe inserido na 

passagem da reportagem. 

Destaque para o canto do celebrante ou 

animador Aleluia, aaaa, Aleluia, aaaa, 

Aleluia, aaaa ....], seguido do mesmo 

refrão pelo coro dos participantes da 

missa. 

 
Sonoridade da canção 

Aleluia, aaaa, Aleluia, 

aaaa, Aleluia, aaaa[...] 

com destaque para o 

coro de fiéis que 

repetem o refrão da 

canção religiosa.  

Plano americano que mostra o 

cordão de representantes do 

candomblé que dançam ao som da 

canção Aleluia, aaaa, Aleluia, aaaa, 

Aleluia, aaaa[...], e dos 

instrumentos de percussão do 

candomblé. A coreografia é do 

candomblé e a composição do visual 

também. Os dançantes que seguem 

pelo corredor central da igreja 

trazem ao fundo uma alegoria não 

sendo objeto da reportagem. Este 

plano não tem destaque na 

passagem. Compõe a reportagem, 

que neste momento tem texto 

centrando no discurso da igreja 

católica sobre o santo homenageado. 

O mesmo canto em refrão seguido de 

palmas, desta vez acompanhado pelos 

instrumentos de percussao de religião 

afro.  
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SONORA COM 

SOLANGE TEIXEIRA, 

dona de casa: São 

Roque é pra mim tudo. 

É o meu guia espiritual. 

O sentido católico do santo 

prossegue com a sonora feita em 

plano próximo. Vê-se a entrevistada 

de perfil, com as duas mãos 

cruzadas à sua frente, em sentido 

gestual de oração; ela aparece à 

direita do vídeo. 

Segundo o manual, este tipo de 

enquadramento não é recomendado, 

uma vez que metade do visor fica 

vazio. O manual classifica como 

imagem egípcia. 

A entrevistada olha para a repórter 

que está fora do visor.  

Este plano explora a emoção da 

entrevistada. Ela chora durante o 

depoimento. 

Sob a voz da entrevistada possivelmente a 

voz do padre durante o sermão 

 

SONORA COM 

SOLANGE TEIXEIRA, 

dona de casa: [...] Choro 

de emoção. Todo ano é 

isso. 

Sonoridades: sonora é 

feita no momento de 

pregação. Ouve-se ao 

fundo uma voz 

masculina, 

possivelmente do padre 

no momento do sermão. 

“[...] oração, [...] e a 

nossa [...] e aqui eu falo 

de natureza das pessoas 

[....]” 

Plano próximo editado 

complementando o encerramento da 

sonora. 

idem 
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SONORA COM 

ALOISIO 

SANTOS19[confirmar 

nome], pároco: O povo 

se identifica com ele 

porque ele se fez pobre 

e assim como os pobres 

foi acometido de doença 

também contagiosa  

 

e ajudou muitas pessoas 

superarem o seu 

sofrimento, a sua dor. 

São Roque é um homem 

do povo, um santo do 

povo 

 

Plano próximo. Enquadramento 

segue o padrão dos manuais, com 

entrevistado levemente a diagonal 

da câmera. Com o centro de 

interesse localizado no "terço direito 

da imagem" (p.12) 

Sonora é feita dentro da igreja tendo 

como cenário pessoas na igreja ante 

a imagem do santo e ao fundo a 

escultura de São Roque. O 

entrevistado é posicionado à direita 

do vídeo, na diagonal e à direita a 

composição do vídeo tem como 

destaque de cenário a escultura de 

São Roque. 

 

 

 

 

 

[padre olha para câmera) 

Murmúrio de vozes de animadores da 

missa 

 

 

OFF: Tão popular que 

não importa a crença. 

 

Plano geral feito do alto do 

mezanino da igreja e capta o 

aglomerado de pessoas dentro da 

igreja de frente para o altar e para o 

padre que celebra a missa. Este 

plano é um pouco mais aproximado 

que o primeiro plano do interior da 

igreja que aparece no vídeo. À 

primeira vista se trata do fragmento 

de missa como exibido 

anteriormente. Mas a sonoridade é 

diferente do plano mencionado. 

Cantiga popular: Congo (Tá caindo fulô) 

“Tá caindo fulô. Oh! tá caindo fulô...” 

 

                                                           
19 Observa-se que tanto o padre entrevistado nesta reportagem quanto o padre entrevistado na reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara possuem traços físicos de origem 

afro-brasileiros.  
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Escuta-se A música e a cantiga 

popular: “Tá caindo fulô. Oh! tá 

caindo fulô...”20 

OFF: Para homenagear 

São Roque. 

Plano geral médio. A câmera capta a 

escultura como um fiel diante da 

imagem do santo. Alegoria 

(escultura e andor dentro da igreja) 

volta a ocupar todo o vídeo. 

Sonoridade: a cantiga popular: “Tá 

caindo fulô. Oh! tá caindo fulô...” 

Cantiga popular: “Tá caindo fulô. Oh! tá 

caindo fulô...” 

 
OFF: Na missa das 9 

horas da manhã teve 

procissão de abertura  

Plano feito do alto com imagem de 

baianas do candomblé em fila 

avançam dançando e jogando 

pipoca [verificar] para a assistência 

que se encontra aglomerada nas 

duas filas de bancos da igreja. 

Plano americano feito 

possivelmente com a lente da 

câmera em zoom. Enquadramento 

foca os dançantes. 

Sentido das dançantes: altar 

Sonoridade: a cantiga popular: “Tá 

caindo fulô. Oh! tá caindo fulô... 

Idem  

 

                                                           
20 Na web é possível encontrar diversas versões para a música Tá caindo fulô como a gravação Meninas de Sinhá, funk (Disponível 

em:<http://www.radio.uol.com.br/#/album/meninas-de-sinha/ta-caindo-fulo/21502>). 
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OFF: com oferendas e 

[...] o tambor21. 

Plano americano destaca 

dançantes/adeptos do candomblé, 

vestidos à caráter22. Um cortejo de 

homens dançam pelo espaço central 

da igreja. Aparece no vídeo alegoria 

de Obaluaê por intermédio de um 

dançante. 

Sentido dos dançantes: altar 

Sonoridade: a cantiga popular: “Tá 

caindo fulô. Oh! tá caindo fulô...  

Idem  

 
Sonoridade: a cantiga 

popular: “Tá caindo 

fulô. Oh! tá caindo 

fulô... 

Plano americano feito do alto com 

imagem de baianas do candomblé 

no centro do salão de missa da 

igreja e a assistência. 

Sentido dos dançantes: altar 

Idem  

 

                                                           
21 Ver programação da Festa de São Roque, em 2012. 

 
22 Ver vídeos sobre a festa de São Lázaro/São Roque no Youtuve: <http://www.youtube.com/watch?v=Xtpd1rY3jhs>; Matéria apresentada no Jornal Hoje sobre a tradicional 

Festa de São Roque na Bahia. Data: 16/08/2011  

Fonte: REDE GLOBO <http://www.youtube.com/watch?v=lyI07sXBP78>; <http://www.youtube.com/watch?v=PCzAsF97MVI>; <http://www.youtube.com/watch?v=j-

LJd_IPOWs>; Os Tincoãs tem a canção Obaluaê <http://www.youtube.com/watch?v=cNuZb0Nr1m4> Carlinhos Brown; Ponto de Obaluaê - É Obaluaê 

<http://www.youtube.com/watch?v=oevbHrI3300>; <http://www.youtube.com/watch?v=E9q7GpflZso>; Festa de São Roque do programa Bahia Singular Plural/TVE 

Bahia <http://www.youtube.com/watch?v=ABNvBWtKMC4>. 

http://www.youtube.com/watch?v=Xtpd1rY3jhs
http://www.youtube.com/watch?v=lyI07sXBP78
http://www.youtube.com/watch?v=PCzAsF97MVI
http://www.youtube.com/watch?v=j-LJd_IPOWs
http://www.youtube.com/watch?v=j-LJd_IPOWs
http://www.youtube.com/watch?v=cNuZb0Nr1m4
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Sonoridade: a cantiga 

popular: “Tá caindo 

fulô. Oh! tá caindo 

fulô...” 

Plano geral médio que destaca o 

aglomerado de pessoas na igreja e o 

percurso, possivelmente, do padre 

fazendo o percurso pelo centro da 

igreja23.   

A partir desta imagem é feita a 

passagem com efeito [identificar] 

para o vivo da repórter. 

Idem  

 
AO VIVO: E nós 

falamos ao vivo, agora, 

em frente ao Santuário 

de São Roque e São 

Lázaro aqui no bairro da 

Federação. [...]  

 

Plano médio da mesma repórter da 

reportagem, usando a mesma roupa. 

Recurso da cortina da esquerda para 

a direita.  

Fala da repórter 

Murmúrio de vozes 

Som de tambores 

 
Os devotos [...] a 

movimentação [...] 

Muitas pessoas antes de 

entrar na igreja, claro,  

Câmera se desloca da repórter pela 

direita para mostrar a movimentação 

ao lado da repórter. Em movimento, 

a câmera recua um pouco, para em 

seguida voltar-se um pouco para a 

esquerda, procurando captar o largo 

em frente à igreja e a movimentação 

dos participantes da festa em plano 

geral e utilizando zoom.  

Idem  

 

                                                           
23 A baixa qualidade das imagens é defeito técnico no processo de captura da edição do telejornal. O que dificulta uma análise aproximada destes planos e imagens. 
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param aqui [...] e 

receber o tradicional 

banho de pipoca. São 

mães e filhas de santo  

O movimento de aproximação e 

afastamento bem sutil se mantém na 

continuidade do vivo ora em um 

plano mais aproximado 

Idem  

 
que oferecem esse ritual 

para os seguidores do 

candomblé. A missa das 

onze horas da manhã  

ora em outro plano mais aberto Idem  

 
terminou agora há 

pouco aqui na igreja, no 

santuário de São Roque 

e São Lázaro.  

que vai da assistência e alegorias do 

candomblé para a igreja mais acima 

do vídeo, ocupando o ponto central 

da imagem. 

Idem  
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A programação [...] 

segue durante todo à 

tarde.  

Ou em um plano geral da igreja, 

largo, devotos e alegorias do 

candomblé. 

Idem  

 
Às três horas tem uma 

celebração festiva que 

vai ser presidida pelo 

arcebispo D. Murilo 

Kriger. Às quatro horas 

da tarde sai aqui do 

santuário uma procissão 

que deve percorrer as 

principais ruas do bairro 

da Federação.  

A câmera volta a enquadrar a 

repórter em plano médio se 

mantendo a partir de então até o 

encerramento do vivo. 

Idem  

 
Às cinco horas da tarde 

tem a benção do 

Santíssimo. Até lá 

muitas orações, 

agradecimentos, todos 

com muita fé em São 

Roque. Camila e 

Sodake. 

A repórter e cinegrafista se 

localizam próximo a uma das 

bancas representativas das alegorias 

do candomblé. E há durante o vivo a 

movimentação de um dos filhos do 

candomblé que dança por trás da 

repórter. Ele está de frente para a 

assistência e, em um primeiro 

momento, de costas para a câmera. 

Colocando-se de perfil com a 

proximidade de uma pessoa para o 

banho de pipoca, captado no vivo.  

Idem  
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SODAKE: Obrigada, 

Andrea, 

CAMILA: obrigada (os 

dois falam, 

praticamente, ao mesmo 

tempo). 

Plano geral médio do estúdio com 

os apresentadores do lado direito do 

vídeo no qual aparece a repórter e 

do lado direito do écran do 

telespectador. Do outro lado do 

vídeo, o apresentador do programa 

Bahia Esporte24. 

Vozes dos apresentadores no vazio do 

silêncio do estúdio. 

 
 

A repórter veste blusa azul e calça branca. 

A proximidade da emissora TV Bahia da festa de São Roque/Obaluaiê facilita a composição da cobertura da festa com matéria e entrada ao vivo no telejornal. 

Todos os entrevistados (sonoras) vestem branco. Aqui não menciona o padre, que também, está de branco, porque a sua roupa tradicional tem composição branca e ele é um 

representante da igreja católica. 

 

REFERÊNCIAS 

SIMÃO, João; FERNANDES, Nuno (Org.). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douto. Manual de Jornalismo televisivo. 2007. 62 f. Disponível em  

http://comunicamos.files.wordpress.com/2007/09/utadtv-manual3.pdf, acesso em 18/05/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 O programa Bahia Esporte faz parte da grade de programação da TV Bahia e é exibido logo após o programa Bahia Meio Dia. Tem chamada do programa com a 

participação de um dos apresentadores durante um dos blocos do Bahia Meio Dia. Há sempre a exibição de um pequeno vídeo de uma das reportagens do programa.  

http://comunicamos.files.wordpress.com/2007/09/utadtv-manual3.pdf
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APÊNDICE S 

Decomposição Reportagem Festa25 de Santa Bárbara – Iansã 

 

TV BAHIA 

TELEJORNAL BAHIA MEIO DIA 

DATA DE EXIBIÇÃO: 04/12/2012 
ORALIDADE (voz) PLANO SONORIDADE IMAGEM 

F. SODAKE: Quatro de dezembro, dia 

de Santa Bárbara. Hoje desde às seis da 

manhã devotos homenageiam a padroeira 

dos bombeiros. Para os adeptos do 

candomblé é dia de reverenciar Iansã. 

Plano americano porque aparece o cenário, 

mas centrado em plano médio considerando a 

posição dos apresentadores que aparecem à 

bancada. Estão sentados e suas imagens são da 

cintura para cima. Aparece ainda a bancada. 

ausência de outro som 

diferente da voz dos 

apresentadores 

 
CAMILA: No pelourinho, uma missa 

campal foi celebrada às oito e meia da 

manhã. A repórter GEORGINA 

MAYNART está desde cedo 

acompanhando esta festa da fé e da 

devoção 

Plano americano porque aparece o cenário, 

mas centrado em plano médio considerando a 

posição dos apresentadores que aparecem à 

bancada. Estão sentados e suas imagens são da 

cintura para cima. Aparece ainda a bancada. 

ausência de outro som 

diferente da voz dos 

apresentadores 

 

                                                           
25 O termo festa tem o sentido de festa de largo, característico dos festejos da igreja católica. 
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OFF: Os devotos começaram a subir 

cedo 

Plano americano com imagens de rua do 

Pelourinho. Três mulheres com roupas 

vermelhas fazem a composição central do 

plano 

Trilha sonora: som de 

percussão, tambores, etc 

 
a ladeira do Pelourinho  Plano americano com imagens de rua do 

Pelourinho. Duas mulheres com roupas 

vermelhas fazem a composição central do 

plano. 

 

Aparece o crédito Imagens Carlos Ruvenal 

Cessa o som de percussão e 

entra som ambiente da 

movimentação das pessoas no 

Pelourinho. Ouve-se ruído de 

vozes captados pela câmera. 

 
com flores e fé Plano americano de cena de rua com destaque 

para mulher vestida de vermelho conduzindo 

andor com  imagem de Santa Bárbara. 

 

Aparece crédito Imagens Carlos Ruvenal 

Idem ao plano anterior 
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SONORA COM ROSA DE SÁ, 

comerciante: Todo ano, de manhã cedo, 

eu tô aqui. Pegar as primeiras bênçãos do 

dia. 

 

Plano próximo para a sonora da mulher de 

vermelho com um pequeno andor de Santa 

Bárbara em rua do Pelourinho. Ela já havia 

aparecido no plano anterior. Entrevista mostra 

a sua imagem segurando uma réplica da 

imagem de Nossa Senhora. 

 

Aparece o crédito ROSA DE SÁ, comerciante 

Ouvem-se discretos 

fragmentos de conversas 

captados pelo microfone da 

entrevista. Uma pessoa fala: 

“Cristiane”. 

 
SONORA: Muita devoção, muito amor. Plano próximo editado para complementar 

fala da sonora 

Fragmentos de conversas e 

ruídos da rua captados pela 

câmera. 

 
Os seguidores das religiões de origem 

africana vieram saudar 

Plano americano com mulher praticante do 

candomblé vestida de vermelho e turbante 

branco realizando ritual espécie de 

benzimento com folhas em participante da 

festa vestida com blusa branca[verificar  

termo utilizado no candomblé para o ritual], 

em rua do Pelourinho. 

À esquerda do vídeo vê-se a logomarca da 

empresa de cerveja Brahma. 

 

Som ambiente da rua captado 

pela câmera. 
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com água de cheiro e banho de folhas 

Iansã, 

Plano americano com homem praticante do 

candomblé vestido túnica branca e espécie de 

echarpe colorida[identificar o que utiliza na 

cabeça de cor branca] realizando ritual espécie 

de benzimento com folhas em participante 

vestida com blusa vermelha [verificar  termo 

utilizado no candomblé para o ritual]. Em 

segundo plano na mesma imagem está outro 

praticante do candomblé vestido de azul  e 

turbante marrom aplicando também 

benzimento com galho de folha (menor que o 

do praticamente que aparece em primeiro 

plano) em outra mulher que usa vestido 

vermelho. Este último não utiliza folhas. 

 

Som ambiente captado pela 

câmera, não sendo possível 

ouvir o farfalhar do galho de 

folhas durante o benzimento. 

Também  não é audível o 

“rezar” dos praticantes do 

candomblé 

 

a divindade dos raios e ventos. Plano próximo feito do alto com destaque no 

centro do vídeo a imagem de uma mulher 

carregando um tabuleiro colorido (rosas, 

comidas) na cabeça. Ela veste blusa branca, 

usa colares e turbante vermelho na cabeça. 

Está no meio da multidão, mas sua imagem 

ocupa praticamente todo o vídeo. 

Ouve-se som ambiente já com 

o cântico acompanhado por 

instrumentos musicais como 

parte da celebração católica 

no Largo do Pelourinho. 
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Os católicos reservaram o dia para Santa 

Bárbara, 

Plano próximo destaca a imagem de Santa 

Bárbara feita de baixo para cima, pegando a 

partir das mãos entrelaçadas sobre o ventre. 

Em zoom, sendo possível ver um pedaço do 

manto da escultura representativa de outra 

imagem da santa que está à frente da primeira 

imagem exibida neste plano. 

Idem ao plano anterior 

 
a mulher que no século XVII foi 

executada  

Plano geral médio destaca agora as duas 

imagens de Santa Bárbara. Dando destaque 

para a primeira escultura. Imagem feita de 

baixo para cima. No fundo, à esquerda do 

vídeo, imagem do padre e do púlpito. 

Alegorias  e o padre estão na tenda de onde é 

celebrada a missa no Pelourinho. 

Idem ao plano anterior 

 
pelo próprio pai ao defender a fé. Plano americano que mostra como detalhe da 

multidão o andor com imagem de Santa 

Bárbara em andor decorado com rosas26. A 

imagem balança no vídeo possivelmente em 

decorrência de dança de quem conduz o 

andor. No entorno, percebe-se que algumas 

cabeças de pessoas também balançam em 

ritmo de dança ao som de música cantada 

durante a missa. 

Idem ao plano anterior 

 

                                                           
26 A imagem tem colares assemelhadas às guias do candomblé (verificar). 



780 

 

SONORA COM GABRIEL FILHO, 

padre: Santa Bárbara é uma figura 

emblemática na história da igreja. Veja 

que é uma figura que perpassa mais de, 

quase vinte séculos, já que ela é uma 

santa do século quarto, uma mártir do 

século quarto. 

Plano próximo com o padre posicionado 

levemente de modo diagonal para a câmera e 

para a repórter que está ao seu lado direito, 

mas invisível no vídeo.  

Aparece o crédito junto à logomarca do 

telejornal.  

Sonora realizada possivelmente, no passeio da 

igreja localizada na ladeira do Pelourinho27, 

tendo ao fundo devotos vestidos com blusa 

vermelha e calça branca (possivelmente 

organizadores da festa), casario e igreja dos 

arredores do Largo do Pelourinho28.   

Som ambiente durante sonora 

captado pela câmera, 

principalmente do burburinho 

de vozes de pessoas próximas 

à equipe de reportagem e ao 

entrevistado. 

 

OFF: Às nove horas da manhã, Plano americano que mostra movimento em 

frente à tenda onde é celebrada missa no 

Largo do Pelourinho. Destaque para duas 

pessoas que se cumprimentam: uma baiana de 

branco e vermelho, turbante vermelho e um 

homem vestido com camisa vermelha. 

Som ambiente de burburinho 

de vozes 

 

                                                           
27 Confirmar localização da sonora e informações sobre a igreja localizada próxima à Casa de Jorge Amado, no Pelourinho. 

 
28 Ver informações sobre o Largo do Pelourinho. 
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em frente  Câmera se movimenta captando imagem do 

palco da tenda para o público que se aglomera 

no Largo do Pelourinho, acompanhando a 

missa. Movimento parecido com o tilts, de 

cima para baixo. 

Volta o som da missa: cântico 

acompanhado por 

instrumentos musicais. 

 
à casa de Jorge Amado foi celebrada uma 

missa campal. 

 
 Contra-plano para mostrar a missa da 

perspectiva de quem está no nível do chão do 

Largo do Pelourinho, de frente para a tenda-

altar.  

Som externo: cântico 

acompanhado por 

instrumentos musicais 
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 Contra-plano feito da tenda-altar com a 

câmera focando os devotos, enquandrando um 

homem vestido de vermelho com os braços 

levantados na altura da cabeça. 

Idem ao plano anterior 

 
PASSAGEM GEORGINA MAYNART, 

Pelourinho: É assim há mais de trezentos 

anos,29  

Câmera em zoom localiza a repórter no meio 

da multidão que também veste vermelho e 

branco30. Enquanto faz a sua passagem, a 

câmera vai abrindo, afastando-se da repórter e 

captando pouco a pouco a multidão que enche 

completamente o vídeo,  

Passagem é feita quando não 

mais música. Escuta-se apenas 

a fala de um homem como se 

fosse o padre pregando o 

sermão. 

 

                                                           
29 Informação da repórter reforça a ideia de que há mais de 300 anos, o Pelourinho, reuniria devotos para pedir proteção. Analisar na dimensão histórica do local hoje 

denominado de Pelourinho e informações sobre a origem da festa católica de Santa Bárbara em contraponto com a Festa de Santa Bárbara nos terreiros de candomblé.  

 
30 Repórteres costumam se vestir nas cores representativas das festas? Analisar. 
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os devotos se reúnem para pedir proteção 

contra tragédias e eventos naturais como 

tempestades. Pessoas de todas as partes. 

até perder de vista a repórter, restando 

somente a multidão na ladeira do Largo do 

Pelourinho. 

Idem ao plano anterior 

 
SONORA COM MARIA BARBOSA, 

aposentada: Eu vim de ônibus. 

REPÓRTER: De onde? 

SONORA: 24 horas de Fortaleza, 

Plano próximo para sonora com participante 

da festa. 

Aparece crédito com nome da entrevistada e 

sua qualificação. 

Som ambiente do burburinho 

de vozes e movimentação nas 

proximidades das barracas 

que fazem parte da festa de 

largo. 

 
SONORA: só pra missa de Iansã31. Os 

católicos chama Santa Bárbara, eu 

chamo Iansã. Que eu sou filha dela. 

Plano próximo com imagem editada para 

sonora. 

Idem 

 

                                                           
31 Fragmento da voz da entrevistada: “missa de Iansã”. Analisar na perspectiva dos entrecruzamentos culturais entre termos do catolicismo e do candomblé e/ou Umbanda, 

considerando que a entrevista diz que vem de Fortaleza, Ceará. 
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REPÓRTER: Santa Bárbara ou de Iansã? 

SONORA: Como? 

REPÓRTER: Você é devota de Santa 

Bárbara ou de Iansã? 

Plano próximo para sonora com participante 

da festa e no local da festa.  

Som ambiente com 

burburinho de vozes ª 

movimentação  do Largo do 

Pelourinho. 

 
SONORA: Eu sou devota das duas, que é 

a mesma pessoa32. 

Plano próximo para sonora com participante Som de foguetes 

 

                                                           
32 Analisar no sentido do entrecruzamento cultural entre catolicismo e candomblé, considerando, ainda, a hegemonia do catolicismo na cultura brasileira. 
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[CINEGRAFISTA]: Vai... 

REPÓRTER: Um dois, três, entrevista 

Débora Celestino, promotora de vendas. 

Muito devota delas?33 

Plano próximo para sonora com participante34 Som ambiente com 

burburinho de vozes e 

movimentação  do Largo do 

Pelourinho. 

 
SONORA: Muito, há muitos anos. Sou 

feliz por nascer nessa data. Me sinto uma 

mulher completada na vida. Todo ano tô 

aqui, sigo a procissão. Acompanho tudo. 

Só saio daqui quando termina tudo.  

 

Plano próximo no qual aparece pela primeira 

vez o microfone com a logomarca da Rede 

Globo e TV Bahia. 

Idem ao plano anterior 

 

                                                           
33 Este vídeo foi capturado diretamente do site da emissora TV Bahia e possui detalhes técnicos do processo de gravação de sonoras somente indicativos para a edição do 

material antes de ser veiculado, a saber: a palavra “vai” possivelmente dita pelo cinegrafista, a contagem da repórter, a identificação da entrevistada. Não aparece o nome da 

entrevistada no crédito. Portanto, não sendo possível verificar, em princípio, se o material foi para o ar com estes detalhes técnicos ou, se somente, foi inserido no material 

divulgado na internet. 

 
34 O tempo de sonora aqui exibido na plataforma web extrapola o tempo considerado padrão para a inserção de sonoras em reportagem de telejornais diários. 
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SONORA: Feliz da vida por nascer nessa 

data tão maravilhosa que é o dia de hoje, 

dia de Santa Bárbara, brigado, meu Deus, 

por tudo. 

Plano próximo com edição de parte final da 

fala da entrevistada. 

Idem ao plano anterior 

 
OFF: Depois da missa, os devotos 

seguiram  

Plano médio capta o cordão de policiais e, 

logo atrás, dos que conduzem o andor com a 

imagem de Santa Bárbara, acompanhados 

pelos devotos. Imagem  acompanha percurso 

que sobe a ladeira do Largo do Pelourinho. 

Som ambiente da procissão 

(não cântico, nem música) 

 
em procissão pelas ruas do centro 

histórico,  

Plano americano de frente para o cortejo que 

conduz o andor com a imagem da santa. 

Som ambiente da procissão 

(não há cântico, nem música) 
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em direção ao Corpo de Bombeiros35, Contra-plano capta o cortejo que sobre a 

ladeira com os devotos sendo mostrados pelas 

costas por rua do Pelourinho. 

Idem 

 

que tem Santa Bárbara como padroeira. Plano médio exibe a arquitetura do prédio do 

Corpo de Bombeiros, na Barroquinha, com 

cartaz da festa pendurado em sua fachada. 

Som ambiente: ouvem-se 

palmas  

 
 Plano americano exibe a entrada do cortejo no 

prédio do Corpo de Bombeiros. 

Som ambiente: ouvem-se 

palmas, foguetes. 

 
 

 

                                                           
35 Analisar na perspectiva da relação Estado brasileiro e religião católica. 
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APÊNDICE T 

Decomposição reportagem Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia – Oxum 

 

TV BAHIA 

TELEJORNAL BAHIA MEIO DIA 

DATA DE EXIBIÇÃO: 08/12/201336 

 
ORALIDADE (voz) PLANO SONORIDADE IMAGEM 

CAMILA: Agora a gente fala de fé. 

Milhares de pessoas acordaram cedo em 

Salvador para homenagear a santa que é 

a padroeira da Bahia  

 

Plano americano porque aparece o cenário, 

mas centrado em plano médio considerando a 

posição dos apresentadores que aparecem à 

bancada. Estão sentados e suas imagens são da 

cintura para cima. Aparece ainda a bancada. 

ausência de outro som 

diferente da voz dos 

apresentadores 

 
SODAKE: A devoção do povo baiano à 

Nossa Senhora da Conceição da Praia é a 

mais antiga tradição religiosa do [Bahia] 

Brasil. 

 

Idem ao plano anterior ausência de outro som 

diferente da voz dos 

apresentadores  

 
 

 

 

 

OFF: Na primeira igreja feita de pedra no Plano de ambiente exterior. Fachada da Igreja Discretos som externo do 

 

                                                           
36 A reportagem tem chamada em outro bloco. Verificar se está na escalada. OBS: Programa inicia em 14’27”. Em 14’49” chamada na escalada com imagens da igreja e dos 

fiéis. Em 51’46” apresentação da cabeça da reportagem e termina em 54’. 
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Brasil construída no século XVI, de Nossa Senhora da Conceição. Movimento 

da câmera começa no alto da igreja e desce até 

os participantes da festa que estão na frente do 

templo, denominado de tilts. 

movimento de pessoas que se 

concentram em frente à igreja 

 

 

devotos vestidos de azul Em plano médio, a câmera destaca as pessoas 

que estão vestidas de azul, imagem que 

ratifica a fala da repórter. Possivelmente as 

pessoas vestidas de azul são da irmandade ou 

organizadores da festa. A imagem foca parte 

das pessoas de perfil e aglomeradas de frente, 

provavelmente da tenda onde é celebrada a 

missa. (VER SONORIDADE) 

Ouve-se fala indicativa da 

celebração da missa em meio 

ao discreto vozerio dos 

participantes da festa. 

 
para homenagear Nossa Senhora da 

Conceição. 

 

Plano que destaca a imagem de Nossa Senhora 

da Conceição no andor. Considera-se como 

plano geral médio porque aparece toda a 

escultura da coroa aos pés cobertos pelas 

flores do andor.  

Som externo sem vozes 
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SONORA COM AMORAILTON 

CONCEIÇÃO, juiz da Irmandade: Eu 

em particular nesse dia de hoje, vocês 

estão vendo, eu sofri um grande acidente, 

estou aqui agradecendo a Nossa Senhora 

mesmo com[o] juiz por estar vivo.  

 

Plano próximo para a sonora. O entrevistado 

esta em posição diagonal à câmera. Sonora 

feita no interior da igreja. Entrevistado é negro 

e é juiz da irmandade. 

Som ambiente com discreto 

ruído, sem impacto na 

qualidade da sonora realizada 

em ambiente interno. 

 
OFF: Manifestações de fé A sequência de planos aproximados continua 

e destaca, agora, uma mulher, vestida com 

camiseta branca, no meio da multidão, que 

está com os braços estendidos para frente, 

acima do peito, com as duas mãos abertas para 

frente e para o alto. Ratifica a ideia de 

“Manifestações de fé”, narrado pela repórter, 

construída na edição da reportagem. No canto 

inferior direito do écran vê-se os cabelos 

presos de uma mulher negra com uma 

pequena rosa amarela como enfeite de cabeça. 

Ouve-se fala indicativa da 

celebração da missa 

 

do lado de dentro da igreja Plano americano mostra a imagem do 

movimento da multidão no interior da igreja, 

ratificando o sentido da frase “Manifestações 

de fé do lado de dentro da igreja”. 

Som ambiente sem ruídos 

perceptíveis 
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e do lado de fora,  Plano geral do cenário externo do ritual 

católico. Imagem retoma o plano geral na 

sequência tilts com a multidão em frente à 

igreja mas, possivelmente, de frente para a 

tenda onde ocorre a missa.  

Fala indicativa da celebração 

da missa: “É muito 

gratificante”. 

 
onde milhares de pessoas se 

concentraram 

Plano muito geral feito do alto, registrando a 

multidão concentrada para o ritual da missa. 

Muitas utilizam guarda-chuva/guarda-sol. 

Imagem ratifica ideia de quantidade expressa 

em “milhares”. 

Fala indicativa da celebração 

da missa 

 
para acompanhar a cerimônia campal. A 

missa foi celebrada 

Plano geral médio destaca a figura do 

arcebispo que celebra a missa. Imagem 

externa com o bispo na tenda-palanque. 

Abaixo do representante da igreja católica, vê-

se quatro cabeças de outros personagens que 

compõe o cenário. São os oficiais militares 

que de frente para a multidão invisível neste 

plano guarda, vigia, protege o arcebispo. 

Encontro de estado e igreja. 

Fala do arcebispo durante o 

sermão: “...a sua vontade foi 

porque Ela disse...” 
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pelo arcebispo de Salvador e primaz do 

Brasil, dom Murilo Kriger, que lembrou 

a história 

Plano médio mostra o arcebispo de perfil 

enquanto se dirige para a multidão invisível 

nesta imagem. Ao fundo aparece uma tenda 

com a letra P e a palavra “militar”, indicativo 

que se trata de tenda da polícia militar. 

Diz o arcebispo: “Ser mãe de 

Jesus Cristo,  

 
da padroeira da Bahia como lição para as 

novas gerações. 

 

Plano geral de cenário externo que mostra a 

multidão que assiste à missa. À frente pessoas 

sentadas e vestidas de azul. Percebe-se nesta 

composição que algumas pessoas sentadas e 

em pé estão vestidas de amarelo.   

mãe do filho de Deus”. 

 
SONORA COM DOM MURILO 

KRIEGER, arcebispo de Salvador e 

Primaz do Brasil: Maria é sempre aquela 

que nos aponta Jesus. Ela não é o centro 

da nossa fé. O centro é Jesus e ela 

continua nos dizendo: fazei o que ele vos 

disser, isto é, fazer o bem, perdoai, criai 

um mundo humano mais fraterno e mais 

solidário. 

 

Plano próximo para a sonora com o arcebispo 

no interior da igreja. Ele está em posição 

ligeiramente diagonal, quase frontal. Aparece 

com o cajado e suas vestes de liderança maior 

da igreja. Este plano quase frontal está 

semelhante ao plano da entrevistada que 

aparece com a imagem de N. Senhora na 

reportagem da festa de Santa Bárbara. Cenário 

é diferente da sonora com o juiz da irmandade. 

Som ambiente com discreto 

ruído, sem impacto na 

qualidade da sonora realizada 

em ambiente interno. 
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OFF: A imagem sacra-relíquia foi 

exposta ao público 

Plano geral médio em que aparece a escultura 

de Nossa Senhora no andor, denominada pela 

repórter de imagem sacra-relíquia. Na frente 

do andor integrantes da Marinha e 

participantes da festa compõem o plano. 

Fala indicativa da celebração 

da missa 

 
escoltada por integrantes da Marinha. Espécie de plano americano invertido com 

imagem dos integrantes da Marinha vestidos 

de branco e atrás e um pouco acima as rosas 

do andor. 

Em coro participantes 

respondem ao celebrante da 

missa, possivelmente o 

fragmento da oração Pai 

Nosso, “perdoai aos nossos 

inimigos” 

 
PASSAGEM GEORGINA MAYNART, 

Comércio, Salvador: É uma tradição que 

se repete desde 1549, há mais de 460 

anos. Este ano mesmo sob ameaça de 

chuva os devotos vieram. 

Plano médio na passagem com destaque para 

o cenário composto pela multidão que 

concentra em frente à igreja e à tenda na qual 

é celebrada a missa. Vê-se ainda em 

perspectiva a imagem da santa. A repórter 

veste azul. A repórter está de costas para o 

público e vice-versa. 

Cântico religioso da missa 

com acompanhamento 

musical 

 



794 

 

SONORA COM MARIA DA 

CONCEIÇÃO LOUFREDO, professora: 

É um dia de fé, de muita esperança e 

amor no coração. Nossa Senhora é tudo 

na minha vida. 

 

Plano próximo para a sonora com a mulher 

que veste amarelo e carrega um bouquet de 

flores. Observa-se que ela está inserida em um 

cenário de rua, na qual estão instaladas as 

bancas dos seguidores do candomblé. A 

entrevistada fala em meio à movimentação 

desses seguidores. 

Cântico religioso da missa 

com acompanhamento 

musical. Sonora em ambiente 

externo, na rua. 

 
OFF: Celebração católica com respeito à 

diversidade de crenças. 

Plano americano que mostra uma mulher e um 

homem com suas vestes do candomblé37 com 

predominância da cor amarela. Eles estão em 

pé atrás das bancas com folhas, imagens de 

santos e outras alegorias. 

Cântico religioso da missa 

com acompanhamento 

musical e vozerio 

 
Para os seguidores das religiões de Plano americano híbrido com plano médio 

uma vez que a imagem da santa dentro de uma 

bacia sob a banca que se vê na imagem apenas 

o tampo coberto com destaque para a cor azul 

e à esquerda do écran outra banca na qual 

aparece colares do candomblé (guias)38 e ao 

fundo imagem de pessoas de costas para a 

alegoria do candomblé. 

Cântico religioso da missa 

com acompanhamento 

musical 

 

                                                           
37 Verificar que se se trata de candomblé ou umbanda. 

 
38 Verificar o significado de guias no candomblé. 
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africana, sábado de amarelo  Plano próximo com destaque para dois 

integrantes do candomblé, sendo uma mulher 

vestida de amarelo e o homem de branco com 

detalhes azul no turbante e na echarpe. A 

partir daqui a sequência de imagens é 

indicativa de conversas com a repórter. O 

galho de folhas está na frente da mulher e por 

cima do ombro da mesma. 

Vozerio. Escuta-se a voz da 

mulher integrante do 

candomblé que aparece na 

imagem 

 
para pedir paz à Oxum, a divindade das 

águas  doces. 

 

Plano próximo foca duas mulher e ao lado de 

cada uma braços com vestes brancas do 

candomblé que se comunicam em gestos na 

frente do colo da yalorixá, que também está de 

amarelo 

Vozerio Escuta-se também a 

voz dos que aparecem em 

destaque no plano  

 
SONORA COM VERA LÚCIA DE 

ALAINE, yalorixá39: Nós estamos aqui 

para pedir paz, muita saúde pra todos nós 

e pedindo a Nossa Senhora da Conceição 

pra quele que tem fé, êxito e vitória.  

 

Plano próximo para a sonora com a yalorixá, 

que está ladeada por praticantes do 

candomblé, mas que aparecem no écran 

apenas detalhes de ombros, braços, dedos.  

Interferência da fala indicativa 

da celebração da missa. 

Sonora realizada em ambiente 

externo, na rua. 

 

                                                           
39 Uma busca na internet sinaliza que se trata de umbanda.  
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OFF: Homenagens com orações, cânticos Plano próximo feito com a câmera do alto 

fecha em um detalhe dos participantes da 

missa, destacando (ao centro) uma mulher 

negra vestida de amarelo com o braço direito 

levantado para o alto e que balbucia com os 

olhos semicerrados.  Próximas aparecem os 

troncos de duas outras pessoas com camisa 

amarela, em uma delas é possível ver a 

reprodução em serigrafia da imagem de Nossa 

Senhora. 

Cântico religioso da missa 

com acompanhamento 

musical 

 

e chuva de pétalas. Sequência de movimento da câmera em zoom, 

iniciando-se pelo foco na janela localizada 

acima da porta central da igreja de onde 

pessoas jogam pétalas de rosas em direção aos 

participantes da festa que se aglomeram na 

entrada da igreja. Em movimento lento, a 

câmera vai abrindo aos poucos até focar janela 

e os participantes da festa. 

Som de palmas e após se ouve 

fragmento de fala originária 

do ritual da missa: “Viva 

Nossa Senhora da Conceição 

da Praiaaaa.  

 

 

SONORIDADE [VOZ DE D. 

MURILO]?: Viva Nossa Senhora da 

Conceição da Praiaaa. 

OFF: Depois da missa principal 
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os fiéis seguiram em procissão. 

 

O mesmo movimento de câmera em zoom está 

neste plano que foca (plano geral médio) o 

início da procissão com a saída da imagem da 

santa carregada pelos fiéis. Em movimento 

lento, a imagem vai se ampliando no écran 

para mostrar a multidão40 que se concentra em 

frente à igreja.  

Ouve-se fragmento da fala 

originária do ritual da missa: 

Viva Jesus Cristo... 

 
 Ouve-se fragmento da fala 

originária do ritual da missa: 

“...com as nossas palmas...” 

Ouve-se som de palmas. 

“É a Bahia que referencia a 

sua mãe”, diz animador da 

missa. 

 
SODAKE: As homenagens à Nossa 

Senhora seguem durante todo o dia com 

missa às duas, três e meia e seis da tarde, 

na Basílica da Conceição da Praia. 

 

Plano americano com o encerramento pelo 

apresentador no estúdio. 

ausência de outro som 

diferente da voz do 

apresentador. 

 
 

 

                                                           
40 Analisar o termo multidão criticamente.  
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 APÊNDICE U 

Decomposição reportagem sobre Mestre Didi e Museu Nacional de Cultura Afro-brasileira 

 

TV BAHIA 

TELEJORNAL BAHIA MEIO DIA 

DATA DA EXIBIÇÃO: 14/11/2011 

 

TEXTO PLANO SONORIDADE IMAGEM 

APRESENTADOR: Um local para conhecer os 

frutos da cultura africana no Brasil em todos os 

setores da sociedade. É o Museu Nacional de 

Cultura Afro-brasileira que já está aberto ao 

público em Salvador41 

 

  

 

APRESENTADORA: Ainda não é uma 

inauguração oficial, mas o novo museu já está 

com três exposições em que o negro brasileiro é o 

grande homenageado. Um deles ganhou destaque 

especial: mestre Didi, conhecido com o escultor 

do sagrado. 

 

  

 

                                                           
41 Início em 29’15. 
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Sonoridade: música (Sou de Nanan... 

 

Plano detalhe mostra notas sobre 

desaparecimento de pessoas 

escravizadas em jornais. 

A partir daqui começa uma 

sequência de imagens das 

fotografias objetos de arte em 

exposição  no museu que vai até a 

passagem-sonora com Mestre Didi. 

 

 

As exposições reúnem documentos, Plano detalhe em movimento (tilts) 

em sequência ao plano anterior. 

 

 
 Plano detalhe em movimento (tilts) 

em sequência ao plano anterior. 

 

 
objetos de arte, Plano médio/plano próximo (o 

ambiente não surge no plano) 
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esculturas, Plano Geral  

 
fotografias Plano próximo  

 
relacionados Plano geral  

 
à África Plano médio  
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Passagem da repórter Wanda Chase (crédito 

Centro Histórico, Salvador); Mestre Didi 

chegando aqui ao Museu está sendo saudado, 

homenageado pelos componentes do Afoxé Pai 

Burokô que foi criado por ele 

Plano americano  

 
no ano de 1935 Plano americano  

 
SONORA COM MESTRE DIDI (crédito Mestre 

Didi, artista plástico): É esse afoxé fui eu quem 

criou 

 

Plano próximo  

 
Repórter (entrevistando): O senhor está feliz, 

não? 

 

Plano próximo  
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SONORA COM MESTRE DIDI: Se eu tô feliz? 

Mais do que feliz (risos). 

 

Plano próximo  

 
O escultor sagrado como é conhecido na Bahia, 

seu Descorede [verificar gravação] Maximiniano 

dos Santos, Mestre Didi, 

Plano americano  

 
está completando 94 anos Plano médio  

 
O trabalho dele é voltado para  Grande plano  
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os orixás, deuses do candomblé Plano geral médio  

 
Mestre Didi cedeu 70 peças  Plano Geral  

 
para esta exposição. Grande plano  

 
[sem texto] 

Sonoridade: sou de nanan 

Plano americano  
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[sem texto] 

Sou de nanan 

Plano médio  

 
A outra mostra Nos afro-descendentes brasileiros 

é uma homenagem a personalidades negras 

importantes para o Brasil,  

Plano geral médio  

 
como o ator Antonio Pitanga e o comediante 

Roberto Ferreira, Zé Coió. 

Plano médio  

 
O geógrafo Milton Santos. Grande plano  
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Monsenhor Gaspar Sadoqui, durante muitos anos 

páraco da Igreja da Vitória ganhou destaque na 

Mostra. 

 

Plano próximo  

 
Sonoridade Plano médio  

  
Sonoridade Plano próximo  

 
No piso superior  Plano Geral (foto 26)  
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foi montada a coleção permanente do museu. Plano geral médio (foto 27)  

 
São duzentos e sessenta obras da cultura negra: Plano geral médio (PLANO 

GERAL) (foto 28) 

 

 
O Museu Nacional  Plano geral médio  

 
da Cultura Afro-brasileira está aberto, Plano geral médio  
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mas ainda não foi oficialmente inaugurado. Plano americano ou plano médio  

 
Ainda faltam recursos Plano próximo  

 
para a continuação das obras. Plano geral  

 
Eu espero que essa segunda etapa traga a última e 

definitiva etapa que é da inauguração desse 

museu. 

Plano próximo  

 



808 

 

SONORA COM EMANOEL ARAÚJO (crédito 

curador): Este museu é um museu com esta 

intenção [[ele engole, movimento de deglutir é 

audível  mesmo sem o fone de ouvido durante 

transcrição]... de reve, reverenciar essa história.] 

DE dizer olha gente, o Bra, os trÊS períodos de 

riqueza do Brasil, os vários períodos de riqueza 

do Brasil foram construídos pela mão africana. 

 

Plano próximo  

 

o Bra, os  Plano próximo  

 
três períodos  Grande plano  

 
de riqueza, os maiores períodos  Plano próximo  
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de riqueza do Brasil, Plano geral  

 
foram construídos pela mão africana. Plano geral médio  

 
Sonoridade Sou denana 

 

Plano médio  

 
Sonoridade Sou denana 

 

Plano próximo (ou plano médio)  
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volta para estúdio. Apresentadores em plano 

americano. 

APRESENTADOR: E a gente viu ali no começo, 

né, Wanda conseguiu falar com Mestre Didi, algo 

inédito42. Mestre Didi nunca deu entrevista pra  

ninguem. 

 

APRESENTADORA: Muito legal, né? 

APRESENTADOR:  Muito bom 

APRESENTADORA: Muito legal a obra dele. 

Bom, e a gente vai voltar a falar de música com 

os nossos convidados, pessoal da banda Paparico, 

os meninos que estaõ comemorando três anos. 

 

  

 

                                                           
42 Considerar pelo jornalismo que se trata de ineditismo para o jornalismo televisivo, o fato de, pela primeira vez, mestre Didi concede uma entrevista e também do ponto de 

vista histórico por se tratar de uma exposição e de últimas aparições antes da sua morte (checar data). No caso da reportagem sobre a solenidade de posse de Mãe Stela na 

Academia Baiana de Letras, o fato tem característica marcante por si mesmo a historicidade do evento. No entanto, há que considerar que não somente a produção da TV 

Bahia realizou o registro desse fato. Mas o que interessa é que a imagem tende a virar imagem representativa de Mãe Stella associando as ideias, de negra, imortal, 

candomblé.  
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APÊNDICE V 

Decomposição reportagem Mãe Stella de Oxóssi 

 

TV BAHIA 

TELEJORNAL BAHIA MEIO DIA 

DATA DE EXIBIÇÃO: 13/09/2013 

 
ORALIDADE (voz) PLANO SONORIDADE IMAGEM 

Apresentadora43: E tem ainda a festa 

da posse da Mãe de santo Stella de 

Oxossi. 

Plano próximo da apresentadora somente 

com o fundo azul e uma faixa vertical em 

branco. 

Trilha sonora de abertura do programa 

 
A primeira ialorixá a ocupar uma 

cadeira na Academia Baiana de 

Letras. 

 

Plano médio estando em foco mais 

aproximado Mãe Stella, no lado esquerdo 

do vídeo, e em primeiro plano o presidente 

da ABL no ato simbólico de entrega do 

"colar" de imortal da academia. Ao lado do 

presidente da ABL, o governador Jackson 

Wagner que segue olhando em frente e não 

em direção ao ato de entrega do 'colar'. 

Palmas, vozes do ambiente da academia 

durante a posse, sob a voz da 

apresentadora e o som da trilha do 

programa. 

 

 

                                                           
43 Inicia em 15’00. 
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VT de Mãe Stella na ABL 

Ela canta 

Plano próximo com foco central em Mãe 

Stella. Ela aparece de perfil. Momento é o 

qual ela canta em língua africana. Plano 

finaliza com ela virando levemente a 

cabeça para a direita em direção à câmera. 

 

Canto de Mãe Stella [em 

yoruba?]acompanhado por palmas 

[Mãe Stella puxa o cântico em homenagem 

a seu oríÿa: 

Olówo mo npe mi ô iye iye 

Ôdç mo pe mi olùbö ai pè 

Mo npe mi ô iye iye 

Ôdç mo pe mi olùbö ai pè 

Mo npe ni ná së ni dé ná]44 
 

 Plano detalhe das mãos que tocam o 

instrumento de percussão, um pequeno 

tambor tocado pelo músico 

senegalês.Câmera acompanha os 

movimeentos do músico durante a 

percussão, em seguida segue em direção 

ao rosto do cantor. Fehando em grande 

plano, seguido de plano próximo. Tendo 

como foco o cantor. Ao lado dele outras 

pessoas que cantam. Destaque para duas 

mulheres que vestem azul, assim como o 

músico, seguindo a cor da roupa de Mãe 

Stella. 

Coro em resposta ao canto de Mãe Stella 

acompanhado por palmas e toque do 

tambor  

 

 

                                                           
44 Fonte: Correio Nagô, 14/09/2013. (Disponível em:<http://arquivo.geledes.org.br/patrimonio-cultural/literario-cientifico/160-literatura/21030-discurso-de-posse-de-mae-

stella-de-oxossi-na-cadeira-n-33-da-a…>). 
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Apresentador: Uma voz de origem 

africana na literatura baiana. Tomou 

posse,ontem, à noite, na Academia de 

Letras da Bahia, no bairro de Nazaré, 

em Salvador, a escritora Mãe Stella 

de Oxossi, primeira ialorixá a ocupar 

uma cadeira na academia. 

 

Plano geral médio com os apresentadores 

no estúdio. Então de pé, próximo à tela, no 

qual aparece a logomarca do telejornal. 

Eles carregam nas mãos tablets. 

Voz do apresentador no vazio do studio 

 
Apresentadora: Mãe Stella é autora 

de seis livros e deve levar para a 

academia a sabedoria ancestral do 

candomblé. 

 

Idem  Voz da apresentadora no vazio do estúdio 

 
Entra VT Idem. Sai logomarca e entra o vt da 

reportagem no vídeo-cenário. 

Sem som  
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OFF repórter: A cerimônia45 

começou com o ritmo tradicional 

africano. Mãe Stella de Oxóssi foi 

recebida nos jardins da Academia ao 

som do toque 

Plano-sequência (plano geral médio) que 

foca a entrada de Mãe Stella nos jardins da 

Academia, sendo conduzida por um 

homem vestido de terno e outra senhora, 

vestida de azul. Reflexo da sombra o 

cantor senegalês refletem nas imagens da 

senhora que conduz Mãe stella. No lado 

direto do vídeo a mão do cantor vaza para 

o plano. Em plano médio, a câmera deixa o 

grupo e insere no vídeo a imagem do 

cantor que interpreta canto [iorubá] 

enquanto toca pequeno tambor e dança. 

Aparecem no plano à esquerda um homem 

de terno [acadêmico] e outro que fala ao 

celular um pouco atrás do homem de terno 

escuro. 

Canto e toque de instrumento de 

percussão46 

 

 

e da voz do senegalês Doudou 

Thioune. 

 

Imagens: Rafael Alves (cerimônia de 

posse) 

 

Ao entrar no salão principal lotado, 

um ritual repetido 

Plano geral médio, com a perspectiva de 

profundidade47, mostra o caminho a ser 

percorrido por Mãe Stela no salão de posse 

da academia. Na imagem, de cada lado do 

caminho, muitas pessoas que formam duas 

longas filas, sendo que muitas pessoas 

estão com suas "câmeras portáteis" nas 

mãos. Todas olham no mesmo sentido do 

'olhar' da câmera. Outras aplaudem. 

Palmas 

 

                                                           
45 Cerimônia de posse aconteceu no Palacete Góes Calmon, em Nazaré, às 20h. 

 
46 Captura pelo microfone da câmera. O canto e percussão são audíveis na abertura da reportagem. 
47 “A perspectiva é uma transformação geométrica, que consiste em projetar o espaço tridimensional sobre um espaço bidimensional (uma superfície plana) segundo certas 

regras, e de modo a transmitir, na projeção, uma boa informação sobre o espaço projetado; de maneira ideal, uma projeção perspectiva deve permitir que se reconstituam 

mentalmente os volumes projetados e sua disposição no espaço.” (GERVEREAU, 2004, p. 213). A transcrição livre feita pela pesquisadora é referente a obra de 

Gervereau (2004).  



815 

 

desde que a academia foi fundada em 

1917. Quatro escritores da academia 

conduziram a ialorixá 

Plano médio ainda com profundidade. Ao 

centro e mais próximo, a imagem de mãe 

Stella e de um acadêmico. Ela segura uma 

placa, enquanto o acadêmico segura a sua 

mão direita de Mãe Stella. Aplausos da 

assistência que se aglomera atrás e ao lado 

de Mãe Stella e do acadêmico. A imagem 

faz vários movimentos, possivelmente 

devido aos outros profissionais e não-

profissionais da mídia tradicional [a 

chamada mídia profissional] que 

acompanha o ritual de passagem. Em uma 

das imagens em sequência é possível ver a 

imagem da câmera que filma a cena e o 

microfone da empresa de televisão 

concorrente à TV Bahia [o logotipo é 

similar o da TV Bandeirantes]. 

Palmas e gritos característico de quem está 

sendo ovacinado 
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até o altar do salão nobre, onde ela 

recebeu o colar de posse como 

imortal da academia baiana de letras. 

 

Plano americano tendo à esquerda do 

vídeo em destaque o turbante rosa de Mãe 

Stella. E à sua frente o presidente da ABL 

que faz a entrega do 'colar' de acadêmica. 

Ao lado dele, o governador da Bahia. Os 

dois estão de pé atrás da mesa de 

cerimônia da Academia. Mãe Stella está 

em uma posição inferior ao da mesa de 

honra. Após apor o colar, ele cumprimenta 

com a mão Mãe Stella. As duas mãos se 

tocam. A cena de posse mais uma vez 

registrada pela câmera sob os aplausos da 

assistência. Ela balbucia palavra que 

sugere ser ‘obrigada’. 

Voz do presidente da Academia ao 

microfone pouco audível no qual 

pronuncia “Mãe Stella de Oxóssi”; palmas 

 

 

 
PASSAGEM: Mãe Stella vai ocupar 

a cadeira 33 que antes era ocupada 

pelo professor e historiador Ubiratan 

Castro e que tem como patrono o 

poeta Castro Alves, considerado o 

poeta dos escravos, que em muitos 

textos retratou a saga dos negros 

africanos do Brasil. História muito 

ligada à trajetória de mãe Stella. 

Crédito: 

Georgina Maynart 

Nazaré, Salvador 

Plano médio para a passagem da repórter, 

levemente em diagonal em relação à 

câmera. Ao fundo, em perspectiva, a 

assistência. 

Vozes ao fundo da voz da repórter no 

momento da passagem. 
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OFF repórter; Mãe Stella de Oxóssi 

sempre preservou as 

Grande plano com a imagem de Mãe Stella 

que está de perfil apra a Câmera. Imagem 

de arquivo no qual se vê ainda a imagem 

de uma escultura de orixá [Oxossi]. 

Ela gesticula palavras que não são ouvidas, 

mas apenas percebidas. 

Imagem de arquivo em slow 

Sons de tambores e cantos que se 

assemelham os de rituais de candomblé. 

Baixa intensidade sonora 

 
tradições religiosas de origem 

africana. 

Plano geral médio com imagens de arquivo 

de Mãe Stella que caminha no terreiro 

amparada por duas mulheres que estão 

vestidas com roupas do candomblé. 

Imagem tem ao fundo um perspectiva em 

profundidade quase reta. Observam-se 

árvores e sombras de ávores atrás das 

personagens. Imagem diurna. Mae Stella 

veste azul. 

Sem sonoridade 

 

Ela comanda o terreiro Plano americano com a câmera captando o 

passeio de Mãe Stella e as duas 

acompanhantes. Desta vez, elas passam 

pela câmera que não estáde frente, mas 

capta as imagem das três mulheres de 

perfil. Ao fundo, a imagem de uma casa do 

terreiro e por trás da casa arvores. Imagem 

diurna. 

 

Slow 

Tambores 
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Axé Opó Ofonjá, em Salvador, desde 

19[76]48 

Plano geral médio de ritual interno. À 

esquerda do vídeo Mãe Stella sentada em 

uma poltrona vermelha. Ela está vestida 

com uma saia azul e blusa branca. à frente 

uma jovem que dança até se agachar, senta 

no chão com a cabeça e o troco em 

diagonal à Mãe Stella como se fosse deitar 

o corpo diante de Mãe Stella. Dois jovens 

tocam tambores ao fundo, mais à direita do 

vídeo, que aparentam serem pré-

adolescentes. Imagem interna, 

Slow 

Tambores, gan 

 

[19] 76.  Ide m 

 
A ialorixá de 88 anos Grande plano com a imagem da face de 

Mãe stella em evidência.Imagem feita de 

frente  e ocupa metade do vídeo do centro 

para a direita. Atras de Máe Stella a 

imagem de plantas verdes, as quais 

contrastam com as cores do turbante que 

parece branco assim como um pequeno 

detalhe do ombro da roupa de Mãe Stella 

que também parece branco. Vê-se ainda 

guias no pescoço de Mãe Stella. 

Slow 

Idem  

 

 

                                                           
48 No livro de autoria de Mãe Stella de Azevedo Santos, intitulado Meu tempo é agora, ela informa que fora escolhida como ialorixás no dia 19 de março de 1977, um ano 

após o falecimento de sua antecessora ialorixá Ondina, ou seja, 19 de março de 1976 (SANTOS, 2010). 
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é formada em enfermagem pela 

Universidade FEderal da Bahia 

Plano americano frontal com a entrada de 

Mãe Stella em um auditório que lembra o 

da Reitoria. Ela está de azul. Veste 

conjunto de tailleur e saia reta. Traz na 

lapela uma rosa branca. Não usa turbante.  

Segue em frente e quase ao seu lado, mas 

um pouco atrás um homem de terno e 

gravata segue Mãe Stella batendo palmas e 

atrás deste outros homens também seguem.  

Ela é aplaudida pela assistência e  

Slow 

Idem  

 

e já escreveu Plano americano com Mãe Stella 

autografando livros. De costas para o 

vídeo uma pessoa similar a uma mulher 

está agachada próxima à Mãe Stella e 

segura parte do livro que está sendo 

autografado. Logo atràs de Mae Stella 

aparecem outras pessoas, com destaque 

para uma menina e uma mulher. 

 

Recurso slow. 

Idem  

 

seis livros. O sétimo trabalho que fala 

sobre 

Plano detalhe de livro cuja imagem é 

capturada na encenação que visa mostrar o 

movimento de passar as folhas.  

Imagem em tempo normal 

Idem  
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o jogo de búzios vai ser lançado em 

breve. 

Plano próximo com imagem de Mãe Stella 

que dialoga com o outro que não aparece 

na cena.  

Imagem em slow49 

Idem 50 

 

 
O dia de posse na Academia de 

Letras da Bahia 

Plano americano com imagem frontal de 

Mãe Stella em dado momento da posse. 

Ela aparece sentada em uma cadeira e as 

mãos cruzadas sob o colo. Reflexo de 

flashs também são capturados neste plano.  

Voz em discurso 

 
coincidiu com o aniversário de 74 

anos de iniciação de Mãe Stella no 

candomblé. 

Na sequência, Mãe Stella sentada e em 

diagonal em relação à camera, mas desta 

vez, o plano americano insere outro 

personagem na cena: o escritor José Carlos 

Capinan. 

Idem  

 
A indicação para a academia foi ideia  Na sequência, uma espécie de contra-plano 

ampliado com imagem sendo composta 

principalmente pela assistência que está de 

costas para a câmera no momento do 

discurso de Capinan. Este em pé no púlpito 

e Mãe Stella aparecem profundidade. 

Voz em discurso 

 

                                                           
49 Nesta reportagem as imagens de arquivo, com exceção do livro em movimento, possivelmente provocado pelo cinegrafista, estão em slow.  

 
50 A trilha sonora utilizada indica uma continuidade da música de ritual de candomblé [confirmar se se trata de ritual de candomblé, verificar nação]. 



821 

 

do escritor e imortal Edvaldo 

Boaventura. 

Sonora com Edvaldo Boaventura, 

escritor: Ela representa um expoente 

da cultura baiana com a grande, com 

a grande repercussão do que ela tem 

da sua liderança religiosa e também 

antropológica. 

 

Parte da imagem do escrito Edvaldo 

Boaventura é utilizado para “cobrir” o off 

da repórter, no momento em que é 

entrevistado. 

Plano próximo  

Vozes do ambiente 

 

 

Sonora Aramis Costa, pres. 

Academia de Letras da Bahia: É a 

primeira ialorixá a tomar posse na 

Academia de Letras da Bahia e 

acredito a primeira ialorixá a tomar 

posse numa academia de letras. 

 

Na sequência, plano próximo do escritor 

Aramis Costa. 

Apenas a voz do entrevistado 

 
OFF da repórter: A cerimônia foi 

acompanhada por 

Idem em relação ao plano que captura 

momento de discurso do escritor Capina, 

conforme já descrito anteriormente.51  

Voz em discurso52 

 

                                                           
51 Esta retomada da imagem do discurso de Capinan, possivelmente, após ser intercalada outros planos é um exemplo, na reportagem, de como o tempo televisivo editado 

diferencia do tempo do acontecimento. 

 
52 As tomadas que aparecem na reportagem são sempre a do discurso de Capinan e imagem de discurso também. 
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representantes de vários terreiros de 

candomblé, 

Plano médio com a imagem sendo 

composta por representantes do candomblé 

identificados assim por suas vestes durante 

a cerimônia de posse. Imagem levemente 

em diagonal. 

 

 
além de empresários, membros de 

organizações não governamentais e 

autoridades políticas 

Plano geral que mostra de frente a 

assistência no salão da academia durante 

discurso e momento de posse. Movimento 

da câmera em travelling, da esquerda para 

a direita. 

Idem  

 

 
como o governador Jacques Wagner Plano médio com a exibição do centro para 

a direita, o governador da Bahia, e da 

esquerda para a direita outra autoridade, 

que não aparece no texto da repórter. 

Ambos estão sentados, possivelmente, na 

mesa de honra da cerimônia de posse. 

Idem  
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e o prefeito de Salvador ACM Neto. 

 

Na sequência também em plano médio a 

imagem do prefeito de Salvador. Aparece 

sozinho no plano, ocupando todo o centro 

do vídeo.53 

Idem  

 
Para a comunidade de origem 

africana 

Plano médio em diagonal da imagem de 

membros do candomblé durante a 

cerimônia assim identificados pelas vestes. 

Três pessoas são destacadas no vídeo. 

Uma mulher, um homem e outra mulher. 

todos estão sentados. 

Idem  

 
um dia histórico. 

 

Muito grande plano com destaque para a 

imagem de rosto feminino possivelmente 

uma das pessoas que assistem a posse. 

Uma jovem bela jovem negra que olha 

fixamente e expressivamente em direção 

diferente da da câmera. 

Idem  

 
SONORA MÃE VALNÍZIA DE 

AIYRÁ, yalorixá: Foram muitos anos 

né, de luta. Então, eu acredito que os 

nossos ancestrais hoje estao felizes 

que ela está realizando um sonho que 

o povo de santo todo, todo, todo 

merecia isso. 

 

Plano próximo para a sonora com a 

entrevistada levemente em diagonal para a 

câmera. 

Vozes 

 

                                                           
53 Registre-se que o prefeito cuja imagem é de retrato no vídeo, ou seja, ocupa somente ele o vídeo. Ao contrário da imagem do governador cuja imagem divide a cena com 

outra pessoa. O prefeito de Salvador figura como um dos proprietários da TV Bahia.  
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SONORA COM MÃE STELLA DE 

OXÓSSI, yalorixá: Uma surpresa 

agradável 

 

Idem  Vozes 

 
SONORA: A compensação do meu 

trabalho, né. 

REPORTER: E pretende escrever 

mais, como é que vai ser? 

SONORA: Se Deus me der 

inspiração e condições eu tô aqui pra 

escrever. 

 

Idem  Vozes 

 
 Reportagem fecha com as imagens que já 

apareceram na escalada. Agora em uma 

sequência menos rápida que a da escalada. 

[mensurar tempo] 

Canto de Mãe Stella conforme já descrito 

anteriormente54 

 

                                                           
54 Edição insere o canto de Mãe Stella, seguido pelo coro dos participantes do candomblé na solenidade e da percussão, conforme já exibido na escada. 
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  Canto do coro55  e toque de instrumento 

 
  Idem  

 
  Idem  

 

                                                           
55 Identificar canto do candomblé e seus significados. 
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 Plano próximo frontal de Mãe Stella 

durante a posse. Ela está sentada.  

Idem  

 
 Agora a mesma sequência de imagem de 

Mãe Stella em plano médio. 

Idem  

 
APRESENTADORA: Parabéns, Mãe 

Stella (praticamente 

simultaneamente) 

APRESENTADOR: Parabéns 

 

Idem para o plano do écran do estúdio 

(como um quadro) e os apresentadores em 

plano geral médio. 
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APÊNDICE W  

Decomposição cobertura da Festa de Iemanjá 

 

TV BAHIA 

BAHIA MEIO DIA 

DATA DE EXIBIÇÃO: 2/2/2012 

 
ORALIDADE (voz) PLANO SONORIDADE IMAGEM 

 Black out Após a vinheta de 

abertura do programa, 

entra black out com a 

sonoridades da Festa de 

Iemanjá e 

concomitantemente a 

sonoridade da vinheta de 

entre bloco do programa. 

Da festa ouvem-se vozes,  

Palmas, sons  como 

Ôhhh, vozes, ouve-se a 

saudação “odoya”, som 

do gam (gã ou agogô) e 

de atabaques: LÉ 

(ATABAQUE MENOR) 

RUM PI (ATABAQUE 

DO MEIO 

RUM (ATABAQUE 

PRINCIPAL/MAIOR), 

cantos de religião afro-

brasileira 
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Repórter-apresentador: Olá, boa 

tarde, muito boa tarde pra você. 

Neste momento, meio dia e quatro 

minutos, o Bahia Meio Dia 

começa ao vivo direto do bairro 

do Rio Vermelho em Salvador, 

saudando a Rainha das Águas. 

Plano geral inicia a 

transmissão do programa 

com uma composição em 

três partes: o mar e o barco 

ao longe, participantes da 

festa que se aglomeram 

próximo ao mar e à 

representação de Iemanjá, 

o terceiro elemento da 

composição, no canto 

direito do écran, 

ornamentada com flores. 

Aos poucos a câmera 

amplia a imagem e em 

plano muito geral em zoom 

a imagem de Iemanjá sai 

de cena e entra uma visão 

ampliada passando pela 

beira do mar e focando o 

mar e os pequenos barcos 

ancorados na praia do Rio 

Vermelho56. com uma 

composição em três partes: 

o mar e o barco ao longe, 

participantes da festa que 

se aglomeram próximo ao 

mar e à representação de 

Iemanjá, o terceiro 

elemento da composição, 

no canto direito do écran, 

  

 
 

 

                                                           
56 A praia do bairro Rio Vermelho é conhecida como Praia de Sant’Ana.   
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ornamentada com flores. 

Aos poucos a câmera 

amplia a imagem e em 

plano muito geral em zoom 

a imagem de Iemanjá sai 

de cena e entra uma visão 

ampliada passando pela 

beira do mar, as pessoas 

que estão em cima das 

pedras junto ao mar, as que 

tomam banham de mar na 

beira da praia e focando o 

mar e os pequenos barcos 

ancorados na praia do Rio 

Vermelho. 

Hoje é dia de Iemanjá, Odoiyá, 

pra todos vocês. Eu estou aqui ao 

vivo como já disse, 

Plano geral mostra a 

movimentação da festa. Ao 

fundo as residências e 

edificações da orla do Rio 

Vermelho, bem como as 

barracas instaladas por 

ocasião da festa, em 

seguida a areia da praia 

tomada de pessoas, o mar 

com barcos e crianças que 

toma banho de mar, e 

pessoas que estão do outro 

lado da praia. Os corpos 

são vistos pela metade, 

algumas cabeças e outros a 

partir do troco até a cabeça. 

 

 

 

 

 

Som de gã e atabaques  
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num caramanchão, ao lado, da 

igreja de Nossa Senhora de 

Santana, onde se concentram as 

homenagens à ela, a Rainha das 

Águas, a Rainha do Mar, Iemanjá. 

Aqui, atrás, imagens do presente 

principal, belíssimo; mais uma 

vez os pescadores fazem esta 

reverência 

Plano médio do 

apresentador-repórter57 que 

abre o programa direto da 

Festa de Iemanjá no Rio 

Vermelho. O cenário 

escolhido é o caramanchão 

da festa, onde está a 

escultura do presente que 

será dado à Iemanjá. O 

apresentador posiciona-se 

logo à frente da escultura  

Em sequência, plano 

próximo, exibe-se o 

presente de Iemanjá. 

 

Som de gã, atabaques, o mesmo 

cântico inserido no primeiro plano, 

vozes, gritos. 

 
 

 

 

a Iemanjá. Imagens do mar da 

Bahia de Todos os Santos, o mar 

do Rio Vermelho. A praia 

completamente tomada, os barcos 

que daqui a pouquinho 

Plano muito geral mostra a 

praia do Rio Vermelho 

tomada pelos participantes 

da festa. Possivelmente 

câmera está posicionada 

nas proximidades do 

caramanchão, localizado 

acima na beira-mar, acima 

da praia. As pessoas na 

praia, um pedaço do mar e 

as edificações ao fundo 

constituem esta imagem. 

Câmera faz movimento 

Som de gâ, atabaques e a 

continuação do canto, vozes 

 
 

 

seguirão em direção ao local 

tradicional para a entrega dos 

presentes. Muitas flores, muitos 

balaios. Devotos de todas as 

partes da cidade, do estado do 

Brasil, de fora, que reverenciam a 

Rainha das Águas, a mãe de todos 

os orixás, uma das mais queridas 

                                                           
57 Apresentador e repórter estão vestidos com roupas brancas durante o programa. Parte da bancada é deslocada para a praia com o apresentador que abre o programa da Praia 

do Rio Vermelho. 
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em toda a Bahia. Tem festa aqui 

em cima, 

para a direita da praia em 

direção ao mar, onde estão 

as pequenas embarcações, 

em um movimento semi-

panorâmico. 

 
no largo, nas ruas, nos becos e nas 

travessas do Rio Vermelho, em 

toda a cidade, nos terreiros de 

candomblé e você não vai perder 

nenhum detalhe aqui no Bahia 

Meio Dia. Daqui a pouquinho 

Plano geral médio em 

movimento de zoom. 

Pouco a pouco imagem que 

foca o pequeno barco que 

sai da praia em direção ao 

ponto de entrega das 

oferendas (mar adentro) 

vai se ampliando em 

direção do barco para a 

praia, até incluir os 

participantes da festa que 

estão nas areias da praia do 

Rio Vermelho. 

Som de gam, atabaques, urros 

(êhhhh, odoyaaa) canto. 

Introdução de um novo canto. 

 

Identifica-se o seguinte refrão: 

Ê nijé nilé lodô 

Yemanjá ô 

Acota pê [sê] lê dê 

Iyá orô miô58  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Último refrão da canção Prece de Pescador com Mariene de Castro.  
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Plano geral com imagem 

de quatro barcos com 

pessoas. Barcos ocupam o 

centro do écran, em 

seguida, a câmera abre um 

pouco em zoom para após 

movimentar-se para a 

direita como em 

panorâmica, incluindo 

outras embarcações sem 

pessoas que estão 

ancoradas próximo à praia. 

Em um dos barcos é 

possível ler a seguinte 

mensagem em formato de 

faixa que ocupa quase todo 

o comprimento do barco: 

“O manguezal faz a 

diferença”. Este texto não 

está na narrativa do 

apresentador. 

Continuação do segundo canto com 

acompanhamento dos instrumentos 

musicais base do candomblé, 

 
 

 

 

a gente mostra também ao vivo, 

olha só o que que se esconde aqui 

dentro desta caixa de madeira 

pintada com as cores de Iemanjá. 

Eu volto já porque tem 

homenagens aqui em cima, mas 

também tem homenagens 

embaixo, na areia da praia, 

Andrea Silva, Odoiyá pra você 

minha colega. 

Plano médio introduz o 

apresentador no écran. 

Câmera segue o 

movimento do 

apresentador que se 

desloca para trás (plano 

americano) até chegar 

próximo à caixa que 

sustenta o presente de 

Iemanjá. Em seguida, 

câmera acompanha o gesto 

do apresentar que toca a 

caixa com a mão, 

enquadrando nesse 

Continuação do segundo canto ao 

som dos instrumentos base. Ao final 

da fala do apresentador, um pouco 

antes de entrar a repórter Andrea 

Silva, sobe o BG com o canto. 
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momento, o presente. Em 

seguida, câmera volta-se 

para o apresentador que 

volta a ocupar a parte 

central do écran, em plano 

médio. 

 
 

 
Andrea Silva: Odoiyá, Ricardo, 

odoiyá todos que acompanham o 

Bahia Meio Dia. Esta é a nossa 

saudação, a Rainha das Águas, a 

mãe das águas, 

Plano médio focaliza a 

repórter que está em uma 

parte da festa, na qual, ao 

seu lado e ao fundo, estão 

participantes.  Todos 

cantam uma canção (ou 

ponto) para Iemanjá. 

Sonoridade ambiente é mais audível 

com a entrada da repórter. Ela está 

no meio da roda que canta e dança o 

ritmo de religião afro-brasileira. 
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aqui na areia, Ricardo, mais perto 

do mar ficam as mães, filhas e 

filhos de santo que trouxeram não 

apenas os ensinamentos 

religiosos, 

Plano médio centraliza no 

écran a imagem de uma 

das cestas de flores e 

presentes sobre a cabeça de 

um dos participantes da 

festa que dança fazendo 

rodopios com a cesta na 

cabeça. Aos poucos, em 

zoom, a câmera abre e,  em 

plano muito geral, mostra a 

praia completamente 

tomada pelos participantes 

da festa, no sentido do 

centro para a direita do 

écran, e, no sentido do 

centro para a esquerda, um 

pouco do mar, banhistas e 

pequenos barcos. 

O mesmo canto ao som dos 

instrumentos neste plano compondo 

com a dança do cesto de flores que 

parece se movimentar 

‘magicamente’ sozinho. Flutua entre 

a multidão. 

 
 

 

 

mas também o som dos terreiros 

de candomblé: o atabaque, o 

agogô são usados para fazer a 

saudação a Iemanjá bem perto 

aqui do mar. Esse terreiro aí, olha, 

veio da Boca do Rio aqui em 

Salvador 

Plano médio destaca dois 

adeptos da festa de Iemanjá 

que dançam nas areias do 

Rio Vermelho, 

acompanhando o ritmo dos 

percussionistas que tocam 

logo atrás. Os adeptos 

usam roupas azuis (o 

homem) e branco (a 

mulher). 

Idem. Música, canto e dança 

completam os movimentos 

ancestrais de religião afro-brasileira. 

 
 

 

 

 



835 

 

 Plano médio a câmera foca 

um ponto na multidão a 

partir de uma mulher com 

roupa verde-água que 

dança e, aos poucos, abre 

em zoom, passando para o 

plano geral, onde volta a se 

ver o dançante que baila 

com o cesto de flores e 

fitas coloridas na cabeça. 

Ele está próximo da mulher 

vestida com roupa em 

verde-água. Continua o 

zoom e, em plano muito 

geral, vê-se, novamente a 

praia tomada pelos 

participantes da festa. A 

diferença do zoom anterior 

é que se vê agora imagens 

dos prédios que circundam 

parte da praia do Rio 

Vermelho, ficando assim a 

composição: mar, multidão 

e prédios ao fundo do 

écran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem. Nesta imagem identifico um 

homem negro que toca pandeiro, o 

que sugere ser outro 

acompanhamento musical de outro 

grupo, mas que não se ouve. Este 

grupo tem à frente o cesto de flores 

que baila e que a edição volta a 

inserir para cobrir a fala da repórter. 

 

 

 

ANDREA SILVA: As saudações 

à Iemanjá começaram cedo e 

percorrem durante todo o dia 

 



836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aqui na areia da praia também é 

um vai e vem intenso de pessoas, 

aquelas que pessoas que querem 

chegar mais perto do mar pra 

fazer as suas oferendas; 

Do plano muito geral para 

o plano detalhe mostra a 

saia branca de brocado não 

deixando à mostra os pés 

que afundados na areia 

pisam e massageiam a 

areia enquanto dançam. 

Em seguida, a câmera vai 

subindo e se vê o uma 

mostra de parte dos colares 

(ou guias) em branco e 

vermelho e as mãos e 

unhas pintadas de 

vermelho  da mulher que 

vestida de branco e já 

anteriormente exibida pelo 

écran. Descobre-se ela em 

plano médio que enquanto 

baila a câmera acompanha 

seus movimentos. Aos 

poucos, a câmera abre para 

inserir a imagem do 

homem vestido de azul que 

dança ao seu lado. Ele 

também já foi exibido no 

écran, anteriormente. Em 

plano médio, aparecem os 

Volta a imagem do grupo que está 

próximo a repórter com a 

sonoridade do próprio grupo. 
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dois dançando. 

 
no mar também não param de 

circular os barcos que levam as 

pessoas com as oferendas. Estes 

barcos que a gente ver aí 

Plano americano 

concentra-se em mostrar 

alguns participantes da 

festa que junto às ondas do 

mar caminham em fila com 

bouquet de flores nas 

mãos. Possível distinguir 

dois homens e uma mulher, 

em seguida, outra mulher e 

outro homem no 

movimento do caminhar 

entre a areia e as ondas. A 

imagem mostra no entorno 

deles outros participantes 

da festa. 

Continua o som e canto do grupo, 

outros urros, palmas 

 

aqui na praia do Rio Vermelho 

levam as pessoas com as suas 

oferendas  

Estes barcos que a gente vê aí, 

aqui na praia do Rio Vermelho, 

levam as pessoas com as suas 

oferendas a mais ou menos 300, 

400 metros aqui da praia, lá que 

são jogados os presentes, 

Do caminhar dos 

participantes com flores 

para Iemanjá, a câmera 

mostra em zoom 

propositadamente 

percebido pelo efeito 

rápido de fechar a imagem 

para destacar o barco com 

pessoas que está próximo à 

beira da praia 

Som dos atabaques e gam, cântico. 

Mudança de ritmo musical 
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depositados os presentes. Essa, 

esse pedido de força, pedido de 

proteção para Iemanjá. Só à tarde, 

Plano geral a câmera 

mostra os participantes que 

estão em cima das pedras e 

próximas ao mar da praia 

do Rio Vermelho. Elas 

estão voltadas para o mar. 

Em zoom, a câmera abre a 

imagem se amplia para em 

plano muito geral mostrar 

mais pessoas que estão 

nesse local e uma parte 

ampliada do mar com 

pequenos barcos que 

podem ser visto ao longe 

(como pequenos pontos) 

no fundo do écran. 

Outro cântico com ritmo musical 

diferente do anterior 

 
 

 
 

 

por volta, das quatro horas é que 

sai o presente principal aqui da 

praia do Rio Vermelho. 

Plano médio enquadra a 

repórter que aparece pela 

segunda vez no vídeo. Pelo 

menos quatro pessoas que 

estão no seu entorno 

podem ser vistas 

novamente na imagem: 

dois homens, uma mulher e 

outro homem, no sentido 

horário. Também aparece a 

participante da festa, cuja 

imagem foi explorada pela 

Idem 
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sua vestimenta e pelo seu 

bailado.59 

ANDREA: Ricardo, é com você 

aí. 

RICARDO: Pois é, Andrea, a 

cobertura completa da festa de 

Iemanjá você confere a partir de 

agora, aqui no Bahia Meio Dia, 

que tem outros destaques também. 

Ca mila Marinho, boa tarde, 

Odoiyá pra você, minha amiga. 

 

  

Plano médio enquadra o 

apresentador que continua 

próximo ao presente de 

Iemanjá, no caramanchão. 

O presente no 

caramanchão é o cenário 

para o apresentador. 

Idem. Ouve-se outra expressão 

como ‘opaaa’. Aos poucos a 

intensidade  sonora capturada do 

ambiente diminui. Quando ele 

chama a apresentadora do estúdio 

sob o BG do programa. 

 
CAMILA: Odoiyá pra você 

também. Boa tarde Ricardo, boa 

tarde a todos, nesta edição de dois 

de fevereiro você vai ver também. 

Plano médio com a 

apresentadora no estúdio 

da emissora de televisão. 

Cenário inclui a 

apresentadora que se veste 

com blazer branco e blusa 

interna azul. É exibido o 

tampo da bancada, com 

script aberto ao centro, 

tendo à frente mouse e, à 

direita, o notebook 

fechado, do lado direito a 

logomarca do programa e à 

esquerda em sentido 

vertical parte das fitas 

amarradas no portão de 

entrada da Igreja Nosso 

Senhor do Bonfim.  

Corta som da Festa de Iemanjá e 

permanece o BG do programa 

durante toda a escalada60. 

 

                                                           
59 Em princípio, presume-se que três câmeras podem estar na cobertura da festa. Uma câmera com o apresentador, outra com a repórter e uma terceira que pode fazer planos 

abertos e de movimento, portanto, mais livre para produzir efeitos nas imagens, como panorâmica, zoom. 

 
60 O BG é o mesmo utilizado para a apresentação da escalada. 
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Vários caixas Plano próximo tendo como 

cenário a imagem da 

fachada da Igreja Nossa 

Senhor do Bonfim, aqui 

identificada pelas fitas 

amarradas na grade 

localizada na entrada da 

igreja. 

BG do programa 

 
foram atingidos  BG do programa 

 
por tiros nesta  BG do programa 
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madrugada, em Salvador. 

 

 BG do programa 

 
No interior, dois caixas foram 

arrombados por bandidos, desta 

vez, na cidade de Teodoro 

Sampaio. 

Justiça determina a volta imediata 

ao trabalho do grupo de PMs que 

está com as atividades paralisadas 

 BG do programa 

 
Eles estão ocupando a Assmbleia 

Legislativa, 

 BG do programa 
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em Salvador. A luta por 

descumprimento da ordem é 

 BG do programa 

 
de 80 mil reais por dia.  BG do programa 

 
  BG do programa 
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Morre em um acidente de carro  BG do programa 

 
o ex-namorado da baiana 

Jaqueline que participou do Big 

Brother Brasil. 

 BG do programa 

 
E hoje você já sabe é dia de 

reverenciar Iemanjá e é dia 

também de 

Plano próximo tendo como 

cenário a imagem da 

fachada da Igreja Nossa 

Senhor do Bonfim, aqui 

identificada pelas fitas 

amarradas na grade 

localizada na entrada da 

igreja. 

BG do programa 
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aniversário. O Mercado Modelo  BG do programa 

 
está completando 100 anos.  BG do programa 

 
  Trilha sonora que lembra capoeira 
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  Idem  

 
  Idem  

 
  Idem  
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  Idem  

 
  Idem  

 
CAMILA: Tudo isso e muito mais 

você acompanha agora aqui no 

Bahia Meio Dia, o telejornal líder 

em audiência na hora do almoço 

que traz notícias, cultura e 

informações de todo o Estado e a 

cobertura completa das festas 

populares. 

Plano médio com a 

apresentadora no estúdio 

da emissora de televisão. 

Cenário inclui a 

apresentadora que se veste 

com blazer branco e blusa 

interna azul. É exibido o 

tampo da bancada, com 

script aberto ao centro, 

tendo à frente mouse e, à 

direita, o notebook 

fechado, do lado direito a 

logomarca do programa e à 

esquerda em sentido 

vertical parte das fitas 

amarradas no portão de 

BG do programa 
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entrada da Igreja Nosso 

Senhor do Bonfim. 

Diferentemente deste plano 

de estúdio já descrito 

anteriormente, a câmera 

faz um movimento de 

zoom, abrindo-se para 

ampliar a imagem. A 

bancada aparece até logo 

abaixo do tampo, bem 

como, parte da fachada da 

igreja e as fitas amarradas 

na grade aparecem como 

mais detalhes que no plano 

anterior já descrito. 

 

 Entrada da vinheta do 

programa (interblocos?) 

Vinheta  de interblocos 

 
CAMILA: Dois de fevereiro, dia 

da rainha das águas salgadas é o 

dia em que muitos baianos, 

independentemente da crença 

religiosa, homenageiam Iemanjá. 

E essa tradição começou a 89 

anos com os pescadores no mar 

de Salvador 

Plano médio tendo como 

cenário a imagem da 

fachada da Igreja Nossa 

Senhor do Bonfim, aqui 

identificada pelas fitas 

amarradas na grade 

localizada na entrada da 

igreja. 

Sonoridade de estúdio na qual se 

ouve apenas a fala da apresentadora 
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 Plano geral médio no qual 

aparece a escultura de 

Iemanjá a partir do ponto 

de vista do devoto61. A 

imagem é está em diagonal 

em relação ao 

enquadramento do vídeo, 

ocupando a parte esquerda 

do vídeo, no qual se vê um 

lado da face da escultura 

branca. Do lado direito e 

por trás da escultura está o 

céu azul, com poucas 

nuvens (preenchendo mais 

o canto inferior do vídeo e 

logo atrás das costas da 

escultura). A escultura está 

enfeitada com uma coroa 

de flores na cabeça, colar 

de flores no pescoço e 

flores aos "pés" da sereia. 

A imagem é está em 

diagonal em relação ao 

enquadramento do vídeo, 

ocupando a parte esquerda 

do vídeo, no qual se vê um 

lado da face da escultura 

branca. Do lado direito e 

por trás da escultura está o 

céu azul, com poucas 

nuvens (preenchendo mais 

o canto inferior do vídeo e 

logo atrás das costas da 

escultura).  

Trilha sonora com a música “Prece 

de pescador”  com Mariene de 

Castro 

 

                                                           
61 Verificar origem da palavra devoto para saber a sua relação com a religião afro-brasileira. 
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SLOW 

 Plano muito geral que 

destaca o mar, as ondas 

que batem nas pedras e 

formam espumas brancas. 

Imagem também em 

diagonal que mostra o 

movimento das ondas 

contra as pedras que 

ocupam o lado esquerdo do 

vídeo. Ao fundo está a 

praia ocupada por 

banhistas e logo acima o 

muro da praia do Rio 

Vermelho e uma faixa de 

prédios que margeiam a 

praia e parte do céu sobre 

os prédios. 

 

SLOW 

Idem  

Rportagem 1- Inicia em 5'20 

abre o primeiro bloco 

 

REPORTAGEM DE RICARDO 

ISHMAEL 

OFF: Muitos nomes, 

Plano geral médio destaca 

a imagem de uma mulher 

jovem que usa short branco 

e blusa sem manga listrada 

no momento em que ela de 

frente para o mar e 

próximo ás ondas e espuma 

do mar que bate nas pedras 

se levanta com os braços 

estendidos para a baixo e a 

palma das mãos abertas e 

separadas para o mar, no 

gesto de querer pegar o 

mar. Imagem editada em 

slow. 

Idem  

 



850 

 

 

SLOW 

muitas lendas. Um só orixá. Plano próximo que mostra 

a escultura negra de 

Iemanjá62, em detalhe 

mostra as muitas guias que 

pendem de um dos braços 

dobrados na altura do peito 

e que ainda carrega rosas 

brancas e amarelas. A 

câmera faz um movimento 

no sentido de baixo para 

cima até aparecer a face da 

escultura que trás na 

cabeça uma coroa. A 

imagem é em slow e 

frontal, diferentemente da 

imagem anterior da 

escultura branca a câmera 

não está mais em posição 

de devoto, mas de máquina 

que consegue se aproximar 

do objeto filmado, o que na 

condição humana somente 

é possível se a pessoa sobe 

uma escada para alcançar a 

escultura de perto. 

 

Aparece o crédito da 

reportagem: caixa baixa a 

palavra reportagem em 

cima e abaixo em caixa 

alta o nome do repórter, 

cores brancas.  

Idem e. em seguida, entra som de 

percussão: atabaques e gam 

 

                                                           
62 Verificar onde está essa imagem e se se trata da escultura de Iemanjá. Analisara ainda as diferentes esculturas de Iemanjá que aparecem na reportagem. 
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SLOW 

 Em seguida, em plano em 

plano próximo, a imagem 

clássica representativa do 

ato de devoção. Uma 

mulher branca vestida de 

branco de costas para a 

câmera com os braços 

estendidos em direção à 

escultura de Iemanjá. Esta 

escultura está com veste 

azul e coroa na cabeça. A 

escultura é branca. A cena 

acontece em baixo de uma 

tenda branca. A partir deste 

plano começa uma 

sequência de planos em 

movimento fast63. 

 

Aparece o crédito da 

reportagem: caixa baixa a 

palavra reportagem em 

cima e abaixo em caixa 

alta o nome do repórter 

(Ricardo Ishmael), cores 

brancas. 

 

FAST 

Idem  

 

                                                           
63 Essa sequência de imagens aparecem no vídeo como fotografias de momentos da festa de Iemanjá.  



852 

 

 Plano médio-próximo no 

sentido do devoto, ou seja, 

de baixo para cima. 

Imagem frontal do busto da 

escultura branca de 

Iemanjá com a coroa na 

cabeça, guias no pescoço 

como o decote em canoa 

da veste branca, aqui 

aparece com apenas um 

bouquet de flores na mão 

direita e na outra mão está 

a representação do espelho 

de Iemanjá. Imagem em 

movimento fast. 

Aparece o crédito da 

reportagem: caixa baixa a 

palavra reportagem em 

cima e abaixo em caixa 

alta o nome do repórter 

(Ricardo Ishmael), cores 

brancas. 

 

FAST 

Idem  

 

 Grande plano mostra a 

imagem  representativa de 

devoção de uma mulher 

branca, cabelo ruivo e 

presos, tendo uma mecha 

solta, que pende o seu 

pescoço e de olhos 

fechados cheira e toca com 

os lábios uma rosa 

vermelha que ela segura. 

Uma das mãos com unhas 

compridas em ton claro e 

Idem  

 



853 

 

esculpidas por manicure 

cobre a rosa vermelha. Ela 

usa brincos de estilo étnico 

na orelha. Imagem em 

movimento fast. 

 

 

Aparece o crédito da 

reportagem: caixa baixa a 

palavra reportagem em 

cima e abaixo em caixa 

alta o nome do repórter 

(Ricardo Ishmael), cores 

brancas. 

 

FAST 

 Grande plano mostra a 

imagem acima da cintura 

da pequena escultura 

branca de Iemanjá com 

veste azul que delineiam os 

seios, cabelos longos 

pretos, coroa na cabeça. A 

escultura está entre rodas 

vermelhas e amarelas. 

Imagem em movimento 

fast. 

 

 

Aparece o crédito da 

reportagem: caixa baixa a 

palavra reportagem em 

cima e abaixo em caixa 

alta o nome do repórter 

(Ricardo Ishmael), cores 

brancas. 

Idem  

 



854 

 

 

FAST 

 Na sequência aparece a 

imagem em plano geral 

médio, feita de cima para 

baixo, no qual aparece um 

cesto de flores sendo 

conduzido por um homem 

vestido com camisa branca 

e tendo a frente dele dois 

homens também vestidos 

com blusa branca e outros 

dois atrás, sendo um com 

camisa branca e outro com 

camisa branca com 

detalhes cinzas em toda a 

camisa, veste ainda 

bermuda azul claro. O 

homem negro está presente 

nesta imagem. Não é 

possível identificar se a 

imagem anterior da 

escultura vem deste cesto. 

Imagem em movimento 

fast. 

 

 

Aparece o crédito da 

reportagem: caixa baixa a 

palavra reportagem em 

cima e abaixo em caixa 

alta o nome do repórter 

(Ricardo Ishmael), cores 

brancas. 

 

FAST 

Idem  

 



855 

 

 Plano detalhe das mãos que 

tocam o tambor (atabaque) 

e ao fundo, desfocado, 

imagens de pessoas 

vestidas de branco que 

dançam. Imagem em 

movimento fast. 

 

FAST 

Idem  

 
 Plano detalhe de flores: ao 

centro flor amarela, no 

canto direito inferior, rosa 

vermelha e no canto 

esquerdo inferior, rosa 

branca. 

 

FAST 

Idem  

 
 Plano próximo 

enquadrando um cesto de 

flores que está depositado 

no assoalho. Aqui está o 

detalhe da flor amarela 

entre as rosas vermelha e 

branca no centro da 

imagem captada pela 

câmera. 

 

FAST 

Idem 

 



856 

 

 Plano médio com imagem 

de um grupo de percussão 

que enquadra o maestro em 

movimento de regência 

com os dois braços 

estendidos um pouco 

acima da cabeça, um 

instrumento e as mãos do 

percussionista e outros três 

percussionistas. 

Enquadramento pela lateral 

do grupo musical e em 

espaço aberto. 

Possivelmente no rio 

Vermelho, sendo que o 

grupo estaria posicionado 

de frente para o mar, 

ausente na imagem. 

 

FAST 

Idem  

 

 Plano americano com 

destaque para o cesto de 

palha com flores brancas 

sendo conduzida por um 

homem com camisa branca 

e short vermelho e chapéu 

branco. A imagem não 

mostra a face homem. 

Possivelmente já está na 

beira da praia, uma vez que 

sè água do mar, barcos e 

pernas imersas no mar. 

 

FAST 

Idem  

 



857 

 

 Plano próximo que destaca 

a rosa vermelha segurada 

por mão de homem que 

porta relógio de pulso com 

pulseira preta. Ao fundo o 

cenário da praia do Rio 

vermelho, com as pessoas 

nas areias, podendo-se 

identificar pessoas com 

vestes de religião afro-

brasileira, barcos 

ancorados nas 

proximidades da praia, o 

mar e o horizonte. Imagem 

diurna. Cenário aparece 

desfocado em relação à 

nitidez da rosa vermelha.64 

 

FAST 

Idem  

 

 Plano próximo que destaca 

a rosa vermelha segurada 

por mão de homem que 

porta relógio de pulso com 

pulseira preta. Ao fundo o 

cenário da práia do Rio 

vermelho, com as pessoas 

nas areias, podendo-se 

identificar pessoas com 

vestes de religião afro-

brasileira, barcos 

ancorados nas 

proximidades da praia, o 

mar e o horizonte. Imagem 

diurna.  

Idem  

 

                                                           
64 Uma rosa vermelha para Iemanjá. Cena construída pela equipe de reportagem ª finalizada pela edição da reportagem.  
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O que diferencia desta 

imagem em relação a outra 

é que há movimentos 

diferenciados da 

"figuração" e a rosa que 

está em posição mais 

elevada em relação à 

"figuração". Ocupa mais 

espaço vertical no vídeo e 

dá a sensação de em 

sequência à imagem 

anterior como um "brinde 

de rosa vermelha" à 

Iemanjá. 

 

FAST 

 Plano próximo que destaca 

a rosa vermelha segurada 

por mão de homem que 

porta relógio de pulso com 

pulseira preta. Ao fundo o 

cenário da práia do Rio 

vermelho, com as pessoas 

nas areias, podendo-se 

identificar pessoas com 

vestes de religião afro-

brasileira, barcos 

ancorados nas 

proximidades da praia, o 

mar e o horizonte. Imagem 

diurna.  

O que diferencia desta 

imagem em relação a outra 

é que há movimentos 

diferenciados da 

"figuração" e a rosa que 

Idem 

 



859 

 

está em posição muito mais 

elevada em relação à 

"figuração". Ocupa mais 

espaço vertical no vídeo 

em relação às duas outras 

imagens e finaliza o 

"brinde" com a elevação da 

rosa que agora "toca" o 

céu, em um movimento 

que une terra, mar e céu 

mediados pela rosa e a mão 

de pele morena. 

 

FAST 

 Plano detalhe que destaca a 

mão esquerda levemente 

acima do tambor e a direita 

elevada, aparecendo no 

vídeo a parte interna do 

antebraço e uma parte do 

punho interno. Mãos de 

pele escura, com sombra 

sobre a cobertura do 

tambor, sendo vista parte 

da camisa branca. 

 

FAST 

Idem  

 

 Plano detalhe da outra 

mão, a direita em 

movimento de batida sobre 

o tambor. Mão aparece 

desfocada em relação ao 

antebraço que se percebe 

suor na pele. A outra mão, 

a esquerda está levantada 

em relação ao tambor, 

Idem  

 



860 

 

sendo possível ver parte 

interna do antebraço.  

Em relação à imagem 

anterior dá a sensação de 

movimento pela 

fotografia.65 

FAST 

OFF: Na África, ou no Brasil, Plano geral médio com 

destaque para o "arranjo' 

com dois vasode flores 

sobre um pequeno tablado 

coberto com toalha 

brocada branca e à frente e 

ao centro um vaso grande 

de cerâmica decorado com 

fitas azuis e brancas. Ao 

fundo estão pelos menos 

três pessoas com vestes de 

roupa de religião afro-

brasileira. Aparecem os 

corpos, mas não as 

respectivas cabeças. 

A partir desta imagem 

reinicia a sequência de 

imagens em movimento.  

Há fortes indícios que a 

imagem do vaso de flores 

anteriormente descrita seja 

um recorte ou uma outra 

imagem de apenas o cesto 

de flores decorado com 

papel dourado, como 'saia' 

do cesto. 

Imagem interna 

Idem, mas BG diminui quanto entra 

fala do repórter 

 

                                                           
65 Ver estudos sobre documentário e fotografia, em especial foto-filme. 
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possivelmente de um 

terreiro de candomblé. 

 

SLOW 

Iemanjá reina Plano geral médio destaca 

a escultura branca de 

Iemanjá, já anteriormente 

exibida, agora a escultura é 

exibida completa no vídeo, 

incluindo o assento onde 

está a sereia branca. A 

imagem é de baixo para 

cima, está localizada na 

altura do telhado da casa 

de Iemanjá, no Rio 

Vermelho. Como um 

devoto, a câmera olha para 

o alto, vê a imagem de 

Iemanjá que tem ao fundo 

o céu azul. 

 

SLOW 

Idem  

 

reina sobre as águas. É a Prosseguindo com imagens 

diurnas, à céu aberto, em 

plano geral médio surgem 

a imagem de uma mulher 

de costas, branca, com 

chapéu de praia em tom 

claro, que caminha com 

água até próximo os 

joelhos, ao centro, e à 

direita a imagem de um 

homem de lado, branco, 

vestindo camisa e calção 

Idem  

 



862 

 

brancos, parado, mas com 

alguma coisa na direita66, 

está de pé com água na 

altura do joelho. Ao fundo, 

pequenos barcos com 

pessoas à borda, e nas 

águas flores que flutuam. 

 

SLOW 

senhora absoluta do mar e seus 

mistérios. 

Plano geral volta a mostrar 

o encontro das ondas com 

as pedras no Rio Vermelho 

que se reflete e gera uma 

subida de águas brancas 

em dança elevada diante 

das pedras, envoltas em 

brisas, Provocadoras de 

miragem pelas lentes da 

câmera. 

 

SLOW 

Entra trilha sonora com 

interpretação de Maria Bethânia Yá 

Yá Massemba  

Autoria (Roberto Mendes e 

Capinam)   

 

Em Iorubá, língua dos Plano muito geral da praia 

do Rio Vermelho com 

águas calmas, à esquerda 

uma pedra, à frente e à 

direita pequenas 

embarcações67 ancoradas 

no mar, ao fundo as 

construções que margeiam 

a praia do Reio Vermelho, 

ao fundo, e à esquerda o 

Morro da Paciência 

iDEM 

 

                                                           
66 As limitações técnicas da gravação doméstica dificultam a ampla análise das imagens.  

 
67 Verificar o tipo de embarcações do Rio Vermelho e sua relação com a festa de Iemanjá.  
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(verificar). Tudo sob o céu 

azul e uma nuvem que 

paira entre céu, cidade e 

praia, à direita do vídeo.  

 

SLOW  

ancestrais africanos Plano geral com imagem 

de várias pequenas 

embarcações no mar em 

direção ao local de entrega 

dos presentes para Iemanjá. 

Imagem diurna com céu 

claro. Mais à frente no 

vídeo embarcações 

populares. Ao fundo, 

lanchas maiores e de 

modelo mais luxuoso, os 

chamados iates. 

 

SLOW 

Idem  

 

significa "mãe, cujos filhos são 

peixes". 

Plano geral médio no qual 

mostram-se mar e uma 

única rosa que flutua entre 

as ondas e as espumas que 

se resultam do encontro 

entre o mar e as pedras. 

Cinegrafista acompanha o 

movimento das ondas e 

inclui, em seguida, outras 

rosas que flutuam entre as 

ondas. 

 

SLOW 

Idem  
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 Plano médio com o 

enquadramento de um 

catamarã com bandeira 

brasileira com várias 

pessoas a bordo e cercado 

por surfistas.Imagem 

diurna.Com céu claro. 

Cinegrafista abre o zoom 

para enquadras cabeças de 

pessoas que estão na beira 

da praia e que 

acompanham a saída dos 

barcos. 

 

SLOW 

Apenas o BG com a canção 

interpretada por Maria Bethânia 

(sobe BG) 

 

 Plano médio mais 

aproximado em relação aos 

dois planos anteriores. 

Com destaque para duas 

pequenas embarcações 

populares. A primeira mais 

à frente no vídeo, possui 

cobertura e pelo menos três 

pessoas. O condutor é 

negro. A segunda, sem 

cobertura, com duas 

pessoas, sendo que o 

Idem ao plano anterior 
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condutor também é negro. 

Imagem diurna. Mar, barco 

e pessoas ocupam a cena. 

 

SLOW 

 Plano americano feito de 

baico para cima. O 

enquadramento faz 

referência às filhas e filhos 

de santos que com suas 

vestimentas brancas, em 

fila indiana, carregando 

vasos e cestos de flores 

pela rua, em um dia claro e 

iluminado pelo sol.  

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

 Plano próximo, 

cinegrafista acompanha a 

roda de dança das filhas e 

filhos de santo nas areias 

da praia. Em primeiro 

plano aparecem de costas 

duas e um pouco de perfil 

duas mulheres de turbante 

branco e roupas brancas, 

com suas guias, que 

dançam em círculo68. 

Imagem diurna. São vistas 

barracas brancas e uma 

barra amarela com cruz 

vermelha, representativa 

Idem ao plano anterior 

 

                                                           
68 A ideia de circularidade aparece na dança aos orixás, na disposição dos batedores de tambor no ritual de toque aos orixás. A ideia de circularidade está presente na música 

africana, está presente nas danças. Está presente na roda do bumba-meu-boi, no tambor de crioula, na festa do Divino de terreiro, no samba de roda. A circularidade está 

presente nos instrumentos musicais como o tambor.  
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do corpo de salva-vidas. 

 

SLOW 

 

OFF: A devoção à Rainha do Mar 

cruzou o oceano 

Plano geral com destaque 

para os vários cestos de 

flores que estão na parte 

alta, nas proximidades do 

caramanchão. Vê-se com 

mais definição um homem 

no lado esquerdo do vídeo. 

Ao fundo um pedaço do 

mar, pessos na praia e ao 

fundo parte da orla do Rio 

Vermelho. Câmera faz 

movimento da esquerda 

para a direita. 

 

 

SLOW 

Volta o áudio do off do repórter 

com a trilha em intensidade baixa 

 

e desembarcou na Bahia. Plano geral médio com 

destaque ao centro do 

vídeo para a imagem da 

escultura de Iemanjá que 

está sendo conduzida em 

um andor com flores aos 

"pés" da escultura. 

Escultura branca, com 

vestes azul e cabelos 

negros longos e coroa na 

cabeça. Em primeiro plano 

no vídeo, a cabeça coberta 

de duas mulheres. Uma 

com chapéu branco, outra 

com pequena toalha branca 

acima de um pano verde 

amarrado à cabeça. 

Idem ao plano anterior 
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Imagem feita na rua. Ao 

fundo a multidão. 

 

SLOW 

No novo mundo, descoberto e 

dominado por homens brancos, 

Plano geral que mostra que 

mostra a multidão nas 

areias da Praia do Rio 

Vermelho, por ocasião da 

Festa de Iemanjá. Ao 

fundo a pequena casa de 

Iemanjã, de onde sai o 

presente, e mais alta em 

relação à casa de Iemanjá, 

a igreja católica.  Imagem 

feita com o dia claro. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior  

 

o sincretismo ajudou a fortalecer a 

fé na deusa africana. 

Repetição de plano e 

imagem conforme já 

descrito: 

Plano médio-próximo no 

sentido do devoto, ou seja, 

de baixo para cima. 

Imagem frontal do busto da 

escultura branca de 

Iemanjá com a coroa na 

cabeça, guias no pescoço 

como o decote em canoa 

da veste branca, aqui 

aparece com apenas um 

bouquet de flores na mão 

direita e na outra mão está 

a representação do espelho 

de Iemanjá. Imagem em 

movimento fast. 

FAST 

Idem ao plano anterior 
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Durante o século de perseguição 

as manifestações religiosas 

Plano geral feito do alto, de 

cima pra baixo, que foca o 

ritual de mães de santo e 

filhas de santo. Penso se 

tratar de mães de santo 

porque acompanhada de 

outras mais jovens. Elas 

estão junto às pedras e 

fazem ritual com as águas 

do mar. No lado direito do 

vídeo é visto um 

"ofertório" com comidas 

sobre tolha branca.  

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

do povo negro, Plano americano feito de 

baixo para cima e enquadra 

a dança circular de filhos e 

filhas de candomblé. 

Destaca a a imagem de 

uma mulher negra com 

seus trajes afro-brasileiro 

enquanto dança. A imagem 

é feita contra a luz do sol e 

os reflexos fazem parte da 

composição da imagem. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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Iemanjá foi associada à Nossa 

Senhora, 

Plano próximo com 

imagem do toque, da 

música, do ritmo do 

candomblé. Em primeiro 

plano, à esquerda do vídeo, 

a imagem de perfil de uma 

mulher negra, com suas 

veste do candomblé e que 

bate palmas. À frente dela 

UMAMLHER E UM 

homem (este não se vê o 

rosto cortado pelo 

enquadramento), ambos 

com vestes do candomblé, 

mas cujos rostos não 

aparecem na imagem. Ao 

fundo. Tocadores de 

tambor que estão embaixo 

de uma tenda branca. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

um disfarce para confundir os 

repressores 

 

Plano médio tendo em 

primeiro plano os 

tocadores, um quase de 

perfil e o outro tem a 

imagem do corpo cortada 

pela metade na vertical. 

Estão sob uma tenda 

branca e em frente a eles e, 

portanto, ao fundo do 

vídeo, em círculo filhos e 

filhas de santo cumprem 

ritual na praia. Tem-se a 

impressão de ser um 

contra-plano em relação ao 

plano anterior, mas não o é 

Idem ao plano anterior 
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em relação à imagem 

anterior. De qualquer 

modo, trata-se de contra-

plano forjado na edição em 

relação à montagem da 

matéria. 

 

SLOW 

e preservar o culto. Plano muito geral com a 

movimentação das pessoas 

na praia, a chegada de 

pequenas embracações 

(canoas). Outras 

embarcações ancoradas. A 

câmera captura parte da 

curva da praia do Rio 

Vermelha, um meio círculo 

aparece na composiçao da 

cena: à esquerda, o mar, 

pequenas embarcações 

ancoradas, outras que se 

encaixam nas areias. a 

movimentação das pessoas 

nas areias da praia, ao 

fundo o entorno residencial 

e comercial da praia.  

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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Hoje, a senhora das águas 

salgadas 

Plano geral médio com 

imagem feita durante o dia 

na qual aparece o navegar 

do pequeno barco com 

passageiros à bordo. 

Próximos ao barco, um 

barquinho (em miniatura) 

flutua nas ondas. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

está entre os orixás mais queridos Plano geral médio com 

imagem feita durante o dia 

na qual aparecem a 

movimentação das pessoas 

e vendedores ambulantes 

na orla da Praia do Rio 

Vermelho. Estão na 

avenida em dia de sol. 

A câmera mira a 

movimentação e, alguns 

segundos, entra no 

enquadramento uma moça 

com blusa azul de alças e 

short, com um leque nas 

mãos se refrescando. Olha 

para a câmera e segue o 

Idem ao plano anterior 
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seu percurso. 

 

 

Única imagem que não está 

em slow, nem fast. 

“TEMPO” NORMAL. 

 
e reverenciados. Dos terreiros de 

candomblé, 

Em seguida, em plano em 

plano próximo, a imagem 

clássica representativa do 

ato de devoção. Uma 

mulher branca vestida de 

branco de costas para a 

câmera com os braços 

estendidos em direção à 

escultura de Iemanjá. Esta 

escultura está com veste 

azul e coroa na cabeça. A 

escultura é branca. A cena 

acontece em baixo de uma 

tenda branca. 

 

Repetição da imagem, 

agora em SLOW 

Idem ao plano anterior 
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espaço sagrado para os 

seguidores, o ritual 

Plano americano com 

mostra de ritual do 

candomblé. Ao centro a 

mãe de santo (ialorixá69) 

que de olhos fechados toca 

um instrumento musical de 

percussão. Ao lado dela e 

ao fundo, filhos de santo 

vestidos de branco. No 

canto direito inferior 

algumas flores de arrranjo 

aparecem na imagem que 

tem ainda a mostra uma 

cortina branca ao fundo.  

 

SLOW 

Inserção de outro BG no qual se 

ouve somente a música sob o off  do 

repórter 

 

se popularizou. Ganhou as ruas, Plano americano com 

mostra da multidão 

possivelmente ao lado do 

caramanchão coberto de 

palha. Imagem sob a luz do 

sol. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

                                                           
69 Identificar a mãe de santo e o terreiro. 
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a areia das praias, Plano geral com ritual de 

religião afro-brasileira na 

praia. Estão em círculo. Há 

maioria das mulheres está 

vestida de branco, mas há 

também duas mulheres de 

azul, e ao cento, um 

homem vestido de verde e 

uma mulher de branco em 

gestual de transe. Há 

pessoas que acompanham 

parte do ritual. Pequenos 

vazios de pessoas nas 

areias da praia podem ser 

vistos. Imagem sob a luz 

do sol. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

o mar da Bahia. REPETIÇÃO DE 

IMAGEM 

Plano muito geral com a 

movimentação das pessoas 

na praia, a chegada de 

pequenas embarcações 

(canoas). Outras 

embarcações ancoradas. A 

câmera captura parte da 

curva da praia do Rio 

Vermelha, um meio círculo 

aparece na composição da 

cena: à esquerda, o mar, 

pequenas embarcações 

ancoradas, outras que se 

encaixam nas areias. a 

movimentação das pessoas 

nas areias da praia, ao 

Idem ao plano anterior. Em seguida, 

sobe BG da música anterior 

entrando a canção (letra). A canção 

é Canto pra Yemanjá, com Os 

Tincoãs. 
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fundo o entorno residencial 

e comercial da praia.  

 

SLOW 

 REPETIÇÃO DE 

IMAGEM 

 

Plano geral médio com 

imagem feita durante o dia 

na qual aparece o navegar 

do pequeno barco com 

passageiros à bordo. 

Próximos ao barco, um 

barquinho (em miniatura) 

flutua nas ondas. 

 

SLOW 

Somente BG com a canção 

interpretada por Os Tincoãs 

 

 Plano geral exibe diversas 

embarcações como barcos 

e lanchas, maiores que as 

canoas, no mar em dia 

claro. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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OFF: A grande festa Plano geral médio que 

mostra um home em uma 

parte mais elevada como 

um tablado no qual estão 

muitos cestos de flores. O 

cinegrafista faz um breve 

movimento, abrindo a 

imagem a partir do 

homem. Embaixo no vídeo 

e na altura das pernas do 

homem várias pessoas. 

 

SLOW 

Volta o off  do repórter sobre a 

canção de Os Tincoãs 

 

em louvor a Iemanjá Plano médio70 em relação à 

mulher de cabelos claros 

de perfil e que olha para a 

escultura de Iemanjá no 

"altar" no alto da "Casa de 

Iemanjá" no Rio Vermelho. 

Ela segura um bouquet de 

rosas e está de perfil  e usa 

óculos escuros. Está à 

direita no vídeo. Aparece 

da cabeça à altura dos 

ombros. No canto esquerdo 

a cabeça e pescoço de um 

homem de perfil. Imagem 

feita em dia claro, céu azul. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

                                                           
70 Considero plano médio por haver uma composição entre a personagem mulher e a personagem Iemanjá no enquadramento feito pelo cinegrafista. 
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celebrada na enseada do Rio 

Vermelho, em Salvador, 

Plano geral a partir com 

perspectiva do 

caramanchão que focaliza 

a multidão na praia, 

banhistas e embarcações 

no mar e na areia. Ao 

fundo do vídeo o muro que 

separa praia e avenida, no 

qual também ficam muitos 

participantes da festa. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior  

 

nasceu de um agradecimento. Plano médio71 em relação 

ao homem negro quase ao 

centro do vídeo que 

aparece de perfl, da cabeça 

até a altura das axilas. Ele 

acompanha outro homem, 

o que conduz o cesto para 

Iemanjá. Homem-

carregador-de-cesto72, que 

se vê apenas um braço 

erguido, o que segura o 

cesto, e o cesto é outro 

personagem importante 

desta imagem. No entorno, 

outras pessoas, 

principalmente, cabeças 

podem ser vistas na 

composição. Imagem 

diurna.  

Idem ao plano anterior 

 

                                                           
71 Considera-se plano médio em relação à composição do personagem homem e o cesto na cabeça do homem-carregador-de cesto.  

 
72 Quem são os carregadores de cesto na Festa de Iemanjá? Eles circulam durante todo o dia. Alguns dançam como em imagem anterior. Um bailado que evoca outro bailado 

o do miolo do bumba meu boi. Quem são os condutores de barcos?  
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Slow 

Segundo a tradição, em 

 

Plano próximo no qual se 

vê a imagem aproximada 

da escultura representativa 

de Iemanjá: branca, olhos 

azuis, cabelos pretos, veste 

azul73. Sob a sua cabeça 

uma coroa metálica, da 

qual pendem muitos 

colares com contas 

brancas, azuis, brancas e 

azuis, douradas, cor de 

madrepérola. Ao fundo 

estão galhos de rosas. 

Imagem de perfil. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

em 1923, um Plano americano feito sob 

a luz do sol tendo ao centro 

do vídeo a imagem de uma 

mulher que caminha 

conduzindo à sua frente um 

cesto decorado com tecido 

branco e no interior com 

rosas brancas. Ela é negra e 

está vestida de azul, como 

o manto de Nossa Senhora. 

Usa guias no pescoço. Ao 

fundo barracas na areia da 

praia e a movimentação da 

multidão, que aparece aqui 

Idem ao plano anterior 

 

 

 

                                                           
73 A imagem clássica de Iemanjá me faz pensar a imagem de Nossa Senhora nas igrejas católicas. Evoco ainda nos anos setenta a venda de quadros com a imagem de Iemanjá 

pelos vendedores ambulantes no interior do Maranhão, como em Olinda dos Castros, baixada maranhense.  
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desfocada.  

 

SLOW 

grupo de pescadores Plano geral com imagens 

feitas durante o dia. O 

enquadramento tem como 

foco principal os pequenos 

barcos artesanais e canoas 

que estão ancorados na 

praia (enseada), outros de 

partida em direção ao mar. 

No canto inferior direito e 

margem inferior, pessoas 

que estão na areia, vê ainda 

banhistas. Ao fundo o 

Morro da Paciência, 

pessoas na faixa de areia 

da praia e, mais acima, 

parte da orla urbana do Rio 

Vermelho. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

voltou do mar com as redes 

vazias, 

Plano geral médio da canoa 

no mar com sete pessoas à 

bordo, sendo seis com 

coletes salva-vidas. Ao 

centro do barco uma cesta 

de flores. Imagem com a 

luz do sol. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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o peixe havia sumido 

  

Plano geral mostra a 

multidão na praia. ao 

centro alguns barcos 

artesanais e canoas. 

Crianças tomam banho na 

praia. Imagem feita com a 

luz do dia, de cima para 

baixo, e possivelmente da 

calçada que circunda a 

Praia de Sant'Ana, direção 

sentido escadarias próximo 

ao caramanchão. São vistas 

as pedras próximas a 

escadaria e pessoas que 

estão nessa parte da praia. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

misteriosamente. Plano muito geral mostra 

os participantes na praia. 

Em relação ao plano 

anterior, a imagem 

capturada e editada inclui a 

Casa de Iemanjá, a ávore, 

parte do caramanchão, e 

parte da igreja católica. 

Algumas canoas e 

banhistas na praia. A 

maioria das pessoas está 

aglomerada na areia, 

próximo ao caramancão, na 

escadaria e pedras. Imagem 

feita com a luz do dia, de 

cima para baixo, e 

possivelmente da calçada 

que circunda a Praia de 

Sant'Ana, direção sentido 

Idem ao plano anterior 
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escadarias-caramanchão.  

 

SLOW 

No dia dois de fevereiro Plano muito geral 

possivelmente feito das 

areias em direção ao 

caramanchão. Multidão na 

praia, barcos artesanais, 

canoas. Ao fundo do vídeo, 

a casa de Iemanjá, 

caramanchão , igreja 

católica e prédio ao fundo 

da igreja. Destaque para o 

céu azul. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

daquele ano, Plano geral médio que 

mostra a ação dos 

trabalhadores do mar que 

empurram duas canoas que 

estavam ancoradas. 

Aparece ainda no vídeo 

uma cesta de flores 

conduzida por duas 

pessoas. A cesta está 

próxima a um dos barcos; 

imagem feita de cima pra 

baixo. Todos aparecem de 

costas para a câmera. 

Homens negros são 

dominantes nesta imagem.  

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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um presente foi oferecido à 

Rainha do Mar e tudo mudou. 

Plano médio que mostra a 

ação dos participantes da 

festa que conduzem uma 

cesta com flores e ao 

centro a imagem de Nossa 

Senhora com o menino 

Jesus. Personagens 

aparecem de frente. Ao 

fundo estão pessoas 

aglomeradas junto ao 

guarda-corpo e que olham 

possivelmente para o mar. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 
 

 

 

O peixe reapareceu e em fartura. Plano americano com 

imagem de uma mulher 

jovem, entre pedras, 

vestida de blusa amarela e 

short jeans, que lança 

flores ao mar. O 

movimento do lançamento 

é acompanhado pela 

câmera no sentido 

esquerdo-direito, fechando 

com a imagerm somente 

das flores que dançam no 

ar até atingir o mar. O 

enquadramento retira a 

moça de cena. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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Os pescadores retribuíram a graça Plano geral com imagem 

outras duas mulheres que 

lançam flores ao  mar. O 

enquadramento inclui 

ainda três outras pessoas, 

uma delas criança. O local 

escolhido para tomada é 

em cima das pedras, 

próximo ao mar.  

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 
 

com outros presentes:  Plano americano com a 

imagem de um homem que 

lança rosas vermelhas ao 

mar. A imagem acompanha 

o ritual e o movimento de 

uma rosa vermelha que ao 

ser lançada a câmera segue 

o movimento da esquerda 

para a direita enquadrando 

a rosa no ar. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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balaios recheados com flores, Plano médio que mostra 

um homem que carrega um 

cesto de flores. Ele está 

vestido de branco. A 

Câmera segue o caminhar 

do carregador e finaliza 

outra pessoa negra 

entrando no vídeo pela 

esquerda rapidamente.  

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

  

 

espelhos, Plano geral a partir das 

cestas flores aglutinadas 

nas proximidades do 

caramanchão. Imagem 

mostra em primeiro plano 

os cestos, próximo uma 

mulher de frente, com boné 

branco na cabeca ela faz o 

ritual do perfume. Logo 

atrás um homem que faz 

foto. Ao fundo, o 

horizonte, o mar e as 

enmbarcações artesanais. à 

esquerda estão ainda 

pessoas em cima da pedra. 

Á esquerda é possível ver 

pessaos que possivelmente 

estão na areia. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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perfumes, objetos sagrados Plano médio concentra em 

primeiro plano a imagem 

de uma mulher negra que 

faz o ritual de jogar 

perfume (Alfazema) nas 

rosas depositadas em um 

cesto. Ela está no 

caramanchão no qual 

muitas outras pessoas 

estão. Ao lado dela outra 

mulher negra que faz foto 

com celular. 

 

 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

para a vaidosa rainha Plano detalhe dos presentes 

para a Iemanjá. Imagem 

exibe sabonete sem a 

embalagem, rosas 

vermelhas e uma caixa cor 

de rosa. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 
e assim há quase Plano próximo com a 

imagem de Iemanjá que 

possivelmente é um das 

que estão no cesto de 

flores. Aparece a imagem 

da escultura da cintura para 

cima, entre flores. Imagem 

de escultura branca, com 

coroa na cabeça. 

 

Idem ao plano anterior 
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SLOW 

noventa anos, REPETIÇÃO DE 

IMAGEM 

Grande plano mostra a 

imagem  representativa de 

devoção de uma mulher 

branca, cabelo ruivo e 

presos, tendo uma mecha 

solta, que pende o seu 

pescoço e de olhos 

fechados cheira e toca com 

os lábios uma rosa 

vermelha que ela segura. 

Uma das mãos com unhas 

compridas em tom claro e 

esculpidas por manicure 

cobre a rosa vermelha. Ela 

usa brincos de estilo étnico 

na orelha. 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

pais e mães de santo, 

 

 

REPETIÇÃO DE 

IMAGEM 

 

Plano próximo com 

imagem feita de um ritual 

de religião afro-brasileira 

em roda nas areias da 

praia. A imagem mostra 

em primeiro plano duas 

mulheres de costa que 

dançam. em frente a ela, 

em círculo também, outros 

dançantes. Todos estão 

vestidos de branco.  

“Plano próximo, 

cinegrafista acompanha a 

Idem ao plano anterior 
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roda de dança das filhas e 

filhos de santo nas areias 

da praia. Em primeiro 

plano aparecem de costas 

duas e um pouco de perfil 

duas mulheres de turbante 

branco e roupas brancas, 

com suas guias, que 

dançam em círculo74. 

Imagem diurna. São vistas 

barracas brancas e uma 

barra amarela com cruz 

vermelha, representativa 

do corpo de salva-vidas.” 

 

 

SLOW 

homens e mulheres do povo, 

 

 

Plano médio com a 

imagem em primeiro plano 

de um casal de pessoas 

brancas: um homem e uma 

mulher vestidos de branco 

que estão nas areias da 

praia do Rio Vermelho. A 

imagem tem como cenário 

a Casa de Iemanjá, ao 

fundo, e a árvore próxima à 

escadaria. Muitas pessoas 

estão na praia. Imagem 

diurna na quala aparece o 

céu azul. 

 

Idem ao plano anterior 

 

                                                           
74 A ideia de circularidade aparece na dança aos orixás, na disposição dos batedores de tambor no ritual de toque aos orixás. A ideia de circularidade está presente na música 

africana, está presente nas danças. Está presente na roda do bumba-meu-boi, no tambor de crioula, na festa do Divino de terreiro, no samba de roda. A circularidade está 

presente nos instrumentos musicais como o tambor.  
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SLOW 

brancos e negros, Plano médio com a 

imagem da fila que segue 

em direção ao 

caramanchão. Pessoas 

caminham em fila levando 

rosas nas mãos. A grade de 

proteção que organiza a 

fila também é vista. 

Imagem feita com a luz do 

sol. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior  

 

simpatizantes ou não Plano geral médio com 

foco central e único em 

uma mulher branca com 

chapéu claro, blusa branca, 

short azul que está de 

frente para o mar e de 

costas para a câmera que a 

filma levemente em 

sentido diagonal. Ela está 

em posição de oração com 

os braços abertos: o direito 

estendido para baixo com a 

palma da mão virada para 

o mar e o outro dobrado 

com flores e carregando 

um saco plástico. O mar, o 

horizonte e o céu fazem o 

cenário para esta imagem 

feita durante o dia. As 

pedras também são parte 

deste cenário. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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se unem na Plano próximo que mostra 

em primeiro plano a dança 

de uma mulher de pele 

escura, cabelo preso, que 

dança e faz movimento 

com a boca como um 

canto. A câmera 

acompanha os movimentos 

da mulher que ergue os 

braços para a frente na 

altura do nariz, baixando 

em seguida. Imagem 

diurna tendo como cenário 

pessoas que em fila estão 

atràs da mulher. Ao fundo 

uma parte da Casa de 

Iemanjá é vista e a árvore 

próxima à escadaria. 

Imagem diurna com o céu 

azul e nuvem branca acima 

da Casa de Iemanjá. 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 

 

 

na terra e no mar para saudar REPETIÇÃO DE 

IMAGEM 

“Plano geral mostra a 

multidão na praia. ao 

centro alguns barcos 

artesanais e canoas. 

Crianças tomam banho na 

praia. Imagem feita com a 

luz do dia, de cima para 

baixo, e possivelmente da 

calçada que circunda a 

Praia de Sant'Ana, direção 

sentido escadarias próximo 

Inserção de outra canção de Os 

Tincoãs sob o off do repórter. A 

canção é Na Beira do Mar, com Os 

Tincoãs.  
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ao caramanchão. São vistas 

as pedras próximas a 

escadaria e pessoas que 

estão nessa parte da praia. 

 

SLOW” 

a grande mãe dos orixás: Odoiyá. Plano médio com a 

imagem de Iemanjá em 

escultura com 

características de pele 

branca, olho azul e coroa 

dourada na cabeça. Ela está 

com veste azul.  Imagem 

feita de baixo para cima. O 

cenário inclui rosas cor de 

rosa, amarela e branca 

abaixo dos seios da 

escultura e o céu azul.  

 

 

 

SLOW 

Idem ao plano anterior 
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 Plano geral médio, 

inicialmente, com a 

imagem de uma 

embarcação artesanal 

(canoa com cobertura 

improvisada) ancorada. A 

câmera faz um zoom e abre 

a imagem até aparecer a 

localização  na enseada. 

Ao fundo aparece moradias 

no morro (da Paciência, 

possivelmente). 

 

Aparece o crédito da 

edição assim descrito: 

edição de imagens 

MÁRCIO VIEIRA  

 

 

 

SLOW 

Sobe BG Na Beira do Mar, com Os 

Tincoãs 

 

 

 Plano próximo mostra as 

ondas que quebram nas 

pedras, sobem e caem em 

espuma brancas. 

o crédito da edição aparece 

inicialmente e some 

rapidamente.  

 

 

SLOW 

Idem  
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 REPETIÇÃO DE 

IMAGEM 

 

“Em seguida, em plano em 

plano próximo, a imagem 

clássica representativa do 

ato de devoção. Uma 

mulher branca vestida de 

branco de costas para a 

câmera com os braços 

estendidos em direção à 

escultura de Iemanjá. Esta 

escultura está com veste 

azul e coroa na cabeça. A 

escultura é branca. A cena 

acontece em baixo de uma 

tenda branca.” 

 

SLOW 

Idem  

 

 REPETIÇÃO DE 

IMAGEM 

“Plano geral médio destaca 

a escultura branca de 

Iemanjá, já anteriormente 

exibida, agora a escultura é 

exibida completa no vídeo, 

incluindo o assento onde 

está a sereia branca. A 

imagem é de baixo para 

cima, está localizada na 

altura do telhado da casa 

de Iemanjá, no Rio 

Vermelho. Como um 

devoto, a câmera olha para 

o alto, vê a imagem de 

Iemanjá que tem ao fundo 

Idem  
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o céu azul. 

Como uma cortina que se 

fecha na horizontal da 

esquerda para a direita, aos 

poucos a imagem da 

escultura sai de cena e 

entra o apresentador-

repórter. 

 

SLOW” 

APRESENTAÇÃO DA PRAIA 

RICARDO ISHMAEL: Odoiyá, 

esta saudação à ela, à Iemanjá, 

grande homenageada deste dia, 

Plano médio do 

apresentador-repórter. Este 

está na posição do vivo 

anterior, no caramanchão 

próximo ao presente de 

Iemanjá. Utiliza fones de 

ouvidos e microfone. 

 

 

Crédito “ao vivo” aparece 

no vídeo 

Som de vozes, foguete 

 

festa no Rio Vermelho, nas ruas, 

nas avenidas do bairro, festa aqui 

no caramanchão onde uma 

multidão se concentra desde a 

madrugada, 

Plano geral com a narração 

do apresentador mostra 

parte da enseada do Rio 

Vermelho e o mar. 

Embarcações artesanais, à 

direita do vídeo. À 

esquerda, parte da multidão 

que está nas pedras, no 

muro de proteção no 

entorno da Casa de 

Iemanjá, que aparece em 

metade. Mar, horizonte e 

céu claro.   

Câmera se desloca da 

esquerda para a direita em 

Murmúrios, som de batida de 

tambor 
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movimento panorâmico 

 

 Aparece aqui uma pequena 

parte das pedras e agora 

quem está no centro da 

câmera é a enseada do Rio 

Vermelho com outras 

embarcações artesanais. 

Mais à frente do 

enquadramento a 

movimentação das pessoas 

que estão dentro da água, 

na beirada da enseada 

acompanham ou esperam a 

saída das embarcações. 

 

CORTE 

Idem  

 

ente de todos os credos, de todas 

as cida, de todas as cidades da 

Bahia, porque não dizer, que 

chega aqui trazendo suas flores, 

os seus presentes. 

Plano americano que 

mostra imagem da 

multidão que está embaixo 

do caramanchão. Em 

primeiro plano imagem de 

duas mulheres de religião 

afro-brasileira que com 

suas vestes, guias etc, 

aparecem sentadas no 

enquadramento. Câmera 

faz movimento da direita 

para a esquerda e enquadra 

uma outra mulher mais 

velha (possivelmente uma 

Ialorixá?75) que esta em pé 

próximo aos cestos de 

flores. Ela conversa com 

Idem  

 

                                                           
75 Verificar se há Ialorixás nas imagens que são veiculadas nesta edição. Verificar por que essas mulheres estão fora do programa. Não há fala delas. 
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uma das mulheres que está 

sentada, enquanto outra 

que está sentada no mesmo 

banco aparece com o corpo 

dobrado para a esquerda.  

Festa no mar. É um dia de muitas 

homenagens, um dia de 

reverenciar ela que também é 

conhecida como 

Plano geral com a câmera 

fixa que captura 

cruzamento de três barcos: 

o movimento de vinda do 

barco artesanal 

denominado Vitória's e 

uma pequena canoa que vai 

em sentido contrário ao 

Vitórias, ao lado da 

pequena canoa outra 

embarcação artesanal com 

dimensão aproximada ao 

Vitória's.  

No barco vitórias há toque 

de tambor. Um homem 

toca tambor e outro 

acompanha batendo 

palmas. 

 

Crédito: Ao vivo 

Idem  

 

a protetora dos pescadores, por 

isso muita gente coloca os seus 

presentes no mar, coloca as suas 

oferendas e aguarda com 

ansiedade o horário da saída do 

cortejo marítimo 

Plano geral com a câmera 

fixa que capturo 

movimento nas areias na 

enseada do Rio Vermelho. 

Segue o movimento de 

uma moça com blusa 

branca e chapéu claro que 

dobra o corpo para tocar á 

agua com a rosa e em 

seguida lançá-la às 

pequenas ondas do mar.  

Ouve-se com mais nitidez o toque 

dos atabaques  e canto 
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Próxima a ela estão cinco 

outras meninas com vestes 

de religião afro-brasileira. 

Todas estão com os pés 

dentro da água. 

Crédito: Ao vivo 

om os balaios e com o presente 

principal. E olha, 

De volta ao caramanchão 

plano americano que foca 

em primeiro plano 

mulheres com roupas de 

religião afro-brasileira 

sentadas no banco sob o 

caramanchão. Inicialmente 

a imagem trm ainda em pé 

no lado direito do vídeo 

um homem com roupa de 

religião afro-brasileira. 

A câmera faz uma 

panorâmica (da direita para 

a esquerda)  passando pelas 

mulheres sentadas, às duas 

senhoras, após pelas 

senhoras em pé 

(ialorixás?), pelos cestos de 

flores próximos ao 

presente de Iemanjá  até 

chegar ao apresentador-

repórter. 

Idem  

 

 

 

 

é dia de oferenda, mas também é 

dia de festa e o que não falta na 

cidade é opção para quem quer se 

divertir. Veja agora, confira com a 

gente as dicas de nossa agenda 

cultural. 

Idem  
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[Vinheta agenda cultural]  Entra vt com vinheta 
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Repórter  

Jony Torres 

Rio Vermelho, Salvador 

[crédito] 

 

Hoje, dia 2 de fevereiro, dia de 

levar as oferendas à Iemanjá e 

depois dá pra curtir um 

pouquinho, né? Tem uma dica 

bem legal de uma festa que vai 

rolar no Rio Vermelho com 

Magary Lord. Como é que a festa, 

Magary? 

 Som de guitarra sem caixa de som e 

som do vento 

 

  Idem e palmas; som de vento 

 



900 

 

MAGARY LORD: É isso, é isso 

aí, Jony. A festa, a saudação 

Odoiyá Iemanjá, a festa que vai 

acontecer hoje a partir das 13 

horas, no estacionamento do Vila 

Forma. Magary Lord, Psirico, 

Alexandre Peixe e convidados. 

Meu convidado 'dão' um black 

hoje pra fazer essa saudação, todo 

mundo "ihê papa...circulô, 

circulô, circulô.." 

 Idem; som de vento 

 

  Idem; som de vento 

 
  Idem; som de vento; Maragary Lord 

começa a cantar “circulô, circulô....” 

 



901 

 

JONY: Pois é, tem várias outras 

dicas aí, se ligue Se ligue na nossa 

agenda especial de dois de 

fevereiro. 

 Som de guitarra, som de vento 

 
Hoje tem o Banho de Axé, a festa 

é comandada pelo Araketu 

  

 
e Filhos de Jorge. Entre os 

convidados 
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Daniela Mercury   

 
e Saulo Fernandes.  Mercury e 

Saulo Fernandes. A partir de uma 

da tarde no Largo Pedro Arcanjo, 

no Pelourinho. 

 

 

  

 
A festa Mirante Iemanjá 
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vai ter Batifun e   

 
Filhos de Jorge,   

 
no terraço do Hotel Gold Tulip, 

no Rio Vermelho, a partir da uma 

da tarde. 
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No mesmo horário tem a festa 

Iemanjá Privilege com Samba 

D'Ju, no Boteco Marina, no Rio 

Vermelho. 

  

 
E às dez da noite tem 

 

  

  

 
Levanóiz    
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e a banda Resenha Samba Clube 

 

  

 
no Armazém Vilas    

 
em Vilas do Atlântico.   

 



906 
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E ainda tem É o Tchan que divide 

o palco com a banda Capitão Axé, 

na Bali Beach, em Piatã, dez da 

noite. 

  

 
 

 

 

 

 

APRESENTADORA CAMILA: 

Daqui a pouco você vai saber 

mais sobre a decisão da Justiça 

que determinou a volta imediata 

ao trabalho de um grupo de 

policiais militares que está com as 

atividades paralisadas desde terça-

feira. 

Plano médio no interior do 

estúdio da emissora de 

televisão com a 

apresentadora. Aos poucos 

a câmera abre em zoom 

aparecendo mais a bancada 

e o cenário do programa 

que tem entre outros 

elementos a imagem de 

parte da igreja de Nosso 

Senhor do Bonfim e as 

inúmeras fitas no portão de 

acesso à igreja. 

Ela apresenta chamada sobre greve 

dos policiais militares. A partir da 

palavra “decisão” do scrip entra o 

BG da vinheta do programa 

(fechamento de bloco e chamada 

para o seguinte). 

 
 

 

 



909 

 

E já no próximo bloco, os 100 

anos do Mercado Modelo. 

Plano muito geral aéreo do 

mercado modelo de 

Salvador. Câmera faz 

movimento da direita para 

a esquerda, no sentido 

Mercado Modelo-Elevador 

Lacerda. Imagem 

possivelmente feita a partir 

de helicóptero em 

movimento. 

Idem 

 

 
Vamos contar um pouco da 

história deste cartão postal de 

Salvador. E claro, tem a cobertura 

Plano muito geral com a 

imagem ao centro do 

mercado modelo. Tem 

abertura do zoom. Imagem 

provavelmente feita a 

partir de helicóptero. 

Imagem diurna. 

Narrativa da apresentadora 

Idem em relação ao plano anterior 

 
da Festa de Iemanjá,  Plano muito geral com a 

imagem ao vivo da Festa 

de Iemanjá: multidão na 

praia vista no sentido 

caramanchão em direção 

ao morro da paciência (não 

aparece na imagem), 

embarcações artesanais 

próximas à praia e ao 

fundo a arquitetura urbana 

do bairro do Rio 

Vermelho. Imagem feita de 

cima para baixo (do alto). 

 

Aparece a temperatura 

local: 29 graus (29°). 

 

Idem ao plano anterior 
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lá no Rio Vermelho. Agora meio 

dia e quinze, 

Plano geral com a imagem 

de pessoas que se 

concentram nas pedras 

junto ao mar. Mar,uma 

embarcação e céu fazem 

parte desta composição. 

 

Aparece a temperatura 

local: 29 graus (29°), 

seguida do horário assim 

transcrito: 12:15:12 (com 

mudança dos segundos). 

 

 

Idem ao plano anterior 

 

a gente volta já. Plano americano com foco 

no presente de Iemanjá no 

caramanchão. Ao fundo em 

nível inferior aparecem as 

pessoas que estão no 

caramanchão por trás e nas 

proximidades lateral do 

presente 

 

Aparece a temperatura 

local: 29 graus (29°), 

seguida do horário assim 

transcrito: 12:15:14 (com 

mudança dos segundos). 

 

Idem ao plano anterior 
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 Plano muito geral com 

imagem da multidão na 

enseada do Rio Vermelho. 

Imagem feita de cima, no 

sentido caramanchão-

Morro da Paciência, que 

não aparece na imagem. 

Composição: enseada, 

barcos, banhistas, pessoas 

na areia e no mar, céu, orla 

urbana do Rio Vermelho. 

Plano parecido com o que 

foi exibido há dois planos 

anteriores. 

Idem ao plano anterior 

 

 Fading ou black out  
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APRESENTADORA: Hoje é um 

dia especial para a cultura de 

Salvador. Além da Festa de 

Iemanjá, admirada por turistas e 

baianos, também está sendo 

comemorado os cem anos do 

Mercado Modelo, o tradicional 

centro de compras de artesanato 

está nos livros de Jorge Amado e 

é um dos principais cartões 

postais da nossa Bahia. 

Plano americano no 

estúdio com a 

apresentadora. Aparece à 

esquerda uma parte do 

cenário que mostra 

imagem área do farol e no 

lado direito a logomarca da 

abertura do programa. 

Apresentadora está fora da 

bancada e apresenta 

programa em pé, com 

script na mão direita. 

Somente narrativa 

 

[Reportagem Wanda Chase] 

OFF: O primeiro Mercado 

Modelo 

  

 
funcionou aqui onde hoje 
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está a fonte de Mário Cravo.   

 
   

 
A rampa era uma festa. Os 

comerciantes trabalhavam e 
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se divertiam. No fim do dia, eles e 

os filhos 

  

 
costumavam dar um bom 

mergulho para refrescar. 

 

  

 
Mas em torno do mercado ronda 

um  mistério. 

  

 
Desde a sua inauguração   
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em 1912 até hoje   

 
pegou fogo cinco vezes.   

 
vezes. Para abrigar este novo    

 
Mercado Modelo foi necessário 

uma reforma. 
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O responsável, o arquiteto Paulo 

Armindo de Azevedo 

  

 
fez algumas mudanças, levando 

em consideração 

 

  

 
a segurança. Diante de 
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tantos incêndios que aconteceram 

ali. 

  

 
Durante a reconstrução os 

engenheiros foram surpreendidos 

  

 
com a descoberta dos 

subterrâneos do mercado. Eles 

tinham sido aterrados e ficaram 

por muito tempo escondidos. 
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Durante muitos anos se acreditou   

 
que era aqui que ficavam os 

negros que chegavam da África 
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para serem   

 
escravizados nos canaviais do 

Recôncavo. Mas, segundo os 

estudiosos, o lugar era usado 

  

 
   

 
para atracação de pequenas   
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embarcações nos tempos da 

alfândega. Hoje  uma bomba 

controla o minadouro para que a 

água do mar não suba tanto. 

  

 
   

 
O subterrâneo do mercado   

 



921 

 

virou atração turística.   

 
As pedras parecem guardar 

histórias de uma época de uma 

outra Salvador. 

  

 
O Mercado Modelo guarda 

preciosidades 

  

 
e ninguém melhor do que Jorge 

Amado para retratar 
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o universo do   

 
Mercado Modelo. A obra dele é 

repleta 

  

 
de personagens que saíram daqui 

para ganhar o mundo. 

  

 
daqui para ganhar o mundo. O 

Mercado está em Capitães 

d'Areia, Mar Morto, 
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Tenda dos Milagres.   
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APRESENTADORA: O subsolo 

do Mercado Modelo está fechado 

há dois anos por conta de uma 

reforma. A previsão é de que no 

dia 29 de março, no dia do 

aniversário aqui de Salvador, ele 

volte a ser aberto para visitação. 

  

 
Daqui a duas semanas começa o 

carnaval e este ano não faltam 

novos hits pra embalar a multidão 

durante os dias de festas. As 

músicas já se tornaram 

conhecidas do grande público e 

fizeram sucesso no Festival de 

Verão. Veja aí, as novidades pra 

este ano das bandas Psirico e Asa 

de Águia. 
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VT   
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APRESENTADORA: O tempo 

hoje vai continuar instável na 

maior parte da  Bahia com chuva 

passageira em muitas áreas. Veja 

agora como fica no mapa os 

detalhes da previsão do tempo. 
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APRESENTADORA [18'6): No 

próximo bloco, Justiça determina 

a volta imediata ao trabalho do 

grupo de PMs que está com 

atividades paralisadas. A multa 

para o descumprimento da ordem 

é de 80 mil reais. 

Plano médio com 

apresentadora na bancada. 

Cenário mostra logomarca 

à direita da apresentadora 

no vídeo. Não há detalhe 

festivo no cenário, apenas 

o efeito sobriedade compõe 

esta imagem. 

Entra sonoridade da vinheta  

dointerbloco a partir da palavra 

“Justiça”. 

 

 
AO VIVO COM: E a gente vai 

falar ao vivo das homenagens a 

Iemanjá. Você não pode perder 

Plano médio com o 

apresentador no cenário da 

Festa de Iemanjá. Aqui ele 

está fora do caramanchão ª 

aparece ao fundo a 

multidão e a arquitetura 

urbana do Rio Vermelho 

no sentido Casa de Iemanjá 

enseada do Rio Vermelho. 

O efeito descontração 

(distração) volta ao 

programa com a chamada 

para o próximo bloco.  

Repórter se desloca quando 

diz “Você não pode 

perder” para a esquerda do 

vídeo para entrar outra 

imagem ao vivo da festa. 

Som dos atabaques e da multidão e 

do BG do interbloco do programa 
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aqui todos os detalhes aqui no 

Bahia Meio Dia. 

 

Plano muito geral com 

enquadramento um pouco 

menor que o plano anterior 

da chamada no bloco 

anterior. Mantido o sentido 

caramanchão-Morro da 

Paciência. Aparece menos 

imagem do mar na enseada 

e mais as pessoas na praia, 

no primeiro momento. Em 

seguida, câmera faz um 

pequeno movimento para a 

esquerda e enquadra mais o 

mar. 

 

Inserção de temperatura e 

horário 

Idem  
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Também vamos contar o que é 

que se esconde, olha só, dá 

licença aqui meu amigo, dentro 

desta caixa que fica embaixo 

Plano americano mostra 

percussionistas em ação 

com seus tambores, 

enquanto são observados 

por outras pessoas que 

estão por trás. No lado 

direito do vídeo aparece 

metade de uma pessoa com 

uma espécie de 'cartão 

postal'. A mão de outra 

pessoa com o mesmo 

'cartão postal'. No canto 

direito inferior esquerdo a 

mão que toca o 

instrumento de percussão76.  

A câmera faz movimento 

para a direita e enquadra as 

pessoas que estão 

dançando. Estão em roda e 

cantam. Usam vestimentas 

do candomblé. Identifico o 

homem de roupa azul que 

já apareceu na entrada da 

repórter, no começo do 

programa. Possivelmente 

esta é a mesma câmera 

utilizada pela repórter. Ao 

fundo vê-se a escadaria 

próxima ao caramanchão 

que dá acesso à praia. 

Inserção da temperatura e 

do horário. 

 

 

Entra o som do grupo que toca e 

dança em homenagem à Iemanjá 

 

 

                                                           
76 Verificar e identificar instrumentos de percussão utilizados no candomblé da Bahia. 
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do presente principal oferecido 

pelos pescadores, guardada com 

um laço de fita branca. Você tá 

curioso, quer saber o que é. Daqui 

a pouquinho aqui 

Plano médio com o 

apresentador que se 

encontra próximo ao 

presente de Iemanjá, 

virando-se assim que entra 

em cena no telejornal em 

direção ao presente. A 

câmera focaliza a mão do 

repórter e enquadra a caixa 

do presente (a base da 

escultura), em uma espécie 

de plano detalhe e a 

indicação gestual da mão 

sob a abertura da caixa de 

presente. 

 

 

Inserção da temperatura e 

do horário. 

Idem  

 

 

 

aqui no Bahia Meio Dia, não 

perca, não sai daí. É um instante 

só. 

Plano americano volta com 

a imagem do mesmo grupo 

anteriormente exibido que 

canta e dança em roda.  

Aos poucos esta imagem 

vai se misturando com a 

próxima imagem. 

 

Inserção da temperatura e 

do horário. 

Idem e inclui batida de palmas e 

“interjeições de saudação”. 
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Meio dia e vinte e três minutos. É 

um instante só. 

Plano médio geral 

enquadra duas canoas uma 

na frente e a outra logo 

atrás, seguindo a mesma 

direção no mar. Na 

primeira estão oito pessoas, 

incluindo o condutor. Na 

canoa da frente uma pessoa 

e a outra duas pessoas. Esta 

conduz a outra canoa presa 

por uma espécie de corda. 

A câmera faz o movimento 

de zoom e abre a imagem, 

na qual aparece o mar e 

outras canoas que também 

navegam e que estão um 

pouco mais afastada em 

relação às duas canoas que 

navegam juntas. 

Esta imagem aberta funde-

se  à próxima imagem. 

 

Inserção da temperatura e 

do horário. 

Após a fala do repórter sobe o BG 

da captura de som ao vivo da Festa 

de Iemanjá do mesmo grupo que 

canta e dança ao som dos atabaques 

e do agogô 

 

 Plano médio com as 

pessoas que cantam e 

dançam em roda; 

enquadramento foca dois 

dos dançadores. Câmera 

faz movimento para a 

esquerda, até aparecer em 

primeiro plano a cabeça de 

uma mulher que também 

está na roda e dança. Ela 

usa turbante, ao seu lado 

um homem e outra mulher 

Idem ao plano anterior. Ouve-se o 

incentivo de um dos participantes do 

grupo que usa interjeições 
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com roupa branca, bolsa. 

Olha para a câmera e sorri. 

“Cai o pano “(black out77) 

e entra o comercial. 

Inserção da temperatura e 

do horário. 

   

 
   

 

                                                           
77 O black out é utilizado para marcar o encerramento do comercial e o recomeço do programa, com a inserção da vinheta de bloco do programa. 
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APRESENTADORA: O Bahia 

Meio Dia está de volta agora para 

todo o Estado. Olha a Justiça 

determinou a suspensão da greve 

e a volta imediata ao trabalho dos 

policiais militares ligados à 

ASPRA, a associação dos 

policiais e bombeiros, que na 

última terça-feira, decidiu fazer 

um movimento de paralisação dos 

PMs. O juiz Rui Brito, da 6ª Vara 

da Fazenda Pública, determinou 

também uma multa diária de 80 

mil reais em caso de 

descumprimento da decisão. 

Segundo o juiz Rui Brito, o 

policiamento militar é 

indispensável e essencial para a 

manutenção da segurança pública. 

Ao tomar conhecimento da 

decisão, o presidente da ASPRA, 

Marco, Marco Prisco disse que a 

ordem da Justiça não vai interferir 

no movimento e que já instruiu o 

departamento jurídico da 

associação para tomar as medidas 

necessárias. 

Plano próximo com a 

apresentadora que está na 

bancada do estúdio. Ao 

fundo imagem de detalhe 

da igreja Nosso Senhor do 

Bonfim e as inúmeras fitas 

coloridas que estão na 

grade localizada na entrada 

principal da igreja. 

 

Inserção da temperatura e 

do horário. 
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Uma mulher grávida foi atingida 

por uma bala perdida hoje, pela 

manhã, em Feira de Santana. O 

tiro foi disparado durante um 

tiroteio. Foi o segundo caso de 

bala perdida esta semana na 

cidade.  

 

REPORTAGEM SOBRE A 

TEMÁTICA 

Chamada seguinte em 

plano médio com o cenário 

menos festivo: logomarca à 

direita da apresentadora no 

vídeo e predomínio da cor 

azul com formatos 

diferentes. Parte do tampo 

da bancada aparece no 

vídeo. 

Entra reportagem 

 

 

PRESENTADORA: Cinco 

agências bancárias de Salvador 

foram atingidas por vários tiros na 

madrugada e no início da manhã 

de hoje em Salvador.  

Os ataques aconteceram nos 

bairros da Liberdade, Porto Seco - 

Pirajá - na avenida Barros Reis, 

no Largo do Tamarineiro e no 

IAPI. Veja só como ficou uma das 

agências que teve a fachada 

completamente destruída. Niguém 

ficou ferido e nada foi roubado do 

banco. A Delegacia de Repressão 

à Furtos e Roubos está 

investigando essas ações. 

 

Bandidos arrombaram, nesta 

madrugada, dois caixas 

eletrônicos da agência do Banco 

do Brasil, do município de 

Teodoro Sampaio, a 80 

kilômetros de Salvador. Nem a 

polícia, nem os moradores, 

perceberam a ação dos 
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assaltantes. Parte do teto da 

agência foi incendiado. A polícia 

acredita que o fogo foi causado 

por maçaricos usados para abrir 

os caixas. 

Bandidos arrombaram, nesta 

madrugada, dois caixas 

eletrônicos da agência do Banco 

do Brasil, do município de 

Teodoro Sampaio, a 80 

kilômetros de Salvador. Nem a 

polícia, nem os moradores, 

perceberam a ação dos 

assaltantes. Parte do teto da 

agência foi incendiado. A polícia 

acredita que o fogo foi causado 

por maçaricos usados para abrir 

os caixas. 

  

 

E morreu nesta madrugada em um 

acidente na BR 324, o ex-

namorado da baiana JaKeline que 

participou da atual edição do Big 

Brother Brasil. Otto Flick de 34 

anos bateu o carro no fundo de 

um caminhão. 

 

REPORTAGEM SOBRE A 

MORTE DE OTO FLICK 
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APRESENTADORA: Bom, dois 

de fevereiro, dia Iemanjá, dia de 

reverenciar a Rainha das Águas, a 

Rainha do Mar. E a gente vai 

voltar ao Rio Vermelho, onde está 

o repórter Ricardo Ihsmael. 

Ricado, fiquei curiosa pra saber o 

que é que tem naquela caixa al 

debaixo do presente de Iemanjá. 

Boa tarde pra você. 

 

AO VIVO: Boa tarde mais uma 

vez, minha amiga. 

Plano geral médio. A 

apresentadora está em pé, 

próxima à tela na qual 

estabelecerá contato com o 

apresentador que se 

encontra na Festa de 

Iemanjá. A tela ocupa a 

maior parte do 

enquadramento. 

 

Aparece na tela imagem do 

repórter em plano próximo. 

Os dois apresentadores 

estão em cena.  

Inicia com narrativa  apenas. Após a 

entrada do repórter no vídeo que 

compõe o cenário, ouve-se risos do 

apresentador-repórter que está no ao 

vivo Rio Vermelho. 
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APRESENTADOR: 

Olha, diz a tradição, que quem 

vem, Camila, traz sempre alguma 

coisa, seja uma flor, um espelho, 

qualquer tipo de presente que 

agrade a vaidosa Rainha do Mar. 

Não é à toa que a fila se estende, 

Camila,:  

Plano próximo com a 

entrada do apresentador 

direto da Festa de Iemanjá 

no Rio Vermelho. 

Começa a partir de um 

plano-sequência (em 

25’36”-26’50”). 

Câmera sai do 

apresentador e segue a 

direção que ele indica para 

enquadrar a fila que se 

dirige ao caramanchão. 

Sequência segue com 

plano geral, iniciando do 

apresentador à esquerda do 

vídeo e segue com a 

exibição da fila que 

preenche o ecran até o 

final, de um alado a fila e 

aglomeração junto à fila, 

do lado direito do ecran o 

espaço vazio separado pela 

grade de proteção.  Câmera 

faz um movimento de 

aproximação (zoom), 

enquandrando parte da fila 

em plano americano para, 

em seguida, retornar para o 

começo da fila, em 

movimento mais rápido 

que desfoca a fila até 

chegar a equadrar a rosa 

branca na mão do 

apresentador (plano 

médio), tendo ao fundo, a 

multidão que segue para o 

Discretos ruídos que vem da festa. 

Aos poucos começa-se a ouvir o 

som de tambores com discreta 

intensidade . Mais audível quando o 

apresentador se aproxima da caixa 

de presente e anuncia a conversa 

com a ialorixás que vai abrir a caixa 

de presente. Também se ouve 

cantos. 

 

 

 

desde lá da frente, da rua da 

Paciência chega até aqui e segue 

reto, passa pelo caramanchão e 

aqui dentro as pessoas colocam os 

seus presentes.  

O Bahia Meio Dia trouxe 

também, veja só, uma singela 

rosa branca com detalhes em 

azul, as cores de Iemanjá. A gente 

entra aqui pra colocar e ofertar 

no balaio principal, aqui olha só, 

o Bahia Meio Dia também 

participando dessa bela 

homenagem à Iemanjá. Bom, 

agora, sim, Camila, eu explico o 

que é que tem dentro da caixa 

branca. 

 

 

Na verdade, quem vai explicar pra 

gente é essa senhora simpática. 

Mãe Mirinha [ela responde e diz 

Oi] que acompanha há 20 anos 

essas fest, esses festejos. Abre pra 

gente. Mãe Mirinha, mostra o que 

que tem aí dentro.  

Pode ser? 

Oh, aqui, tá abrindo. Chega aqui, 
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por favor Bigú, vamo mostrar. É 

uma caixa de madeira, amarrada 

com essa fita branca e aqui dentro 

estão as comidas que são 

oferecidas a Iemanjá. 

O que é que ela come Mãe 

Mirinha? 

caramanchão. Em plano 

médio, a câmera foca o 

apresentador que se 

movimenta em direção ao 

interior do caramachão, 

cujo movimento da câmera 

lembra o tracking. Apóos 

seguir o apresentador e no 

momento em que este 

finaliza a homenagem, 

depositando a flor, no meio 

dos cestos de flores que 

estão junto ao presente de 

Iemanjá, o cinegrafista faz 

zoom para destacar o 

presente do Bahia Meio 

Dia. O apresentador se 

movimenta em frente à 

câmera,ficando o tronco à 

mostra, em seguida aparece 

a sua cabeça também, 

aparecendo cabeça e 

tronco, em plano médio, 

até ele se aproximar da 

caixa de presente de 

Iemanjá. O segredo será 

revelado, a partir deste 

momento do plano 

sequência. À direita do 

ecran está o apresentador, 

um pouco atrás a Ialorixá, 

e à esquerda o presente de 

Iemanjá. Em plano médio, 

o apresentador apresenta a 

ialorixá que vai abrir a 

caixa de presente. O 

 

 

 

  

 

 

 

 

SONORA COM MÃE 

MIRINHA: Ela come o bobecu,é 

milho branco com cebola e 

camarão. Ala, ela come a 

maisena, né, o mingau, manjar do 

céu, manjar, coco, açucar , essas 

coisas. 
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cinegrafista aproxima-se 

até destacar a abertura da 

"portilhola" para revelar o 

interior do presente de 

Iemanjá. Mãos que abrem 

a caixa são da ialorixá 

auxiliada por um homem. 

Câmera aproxima-se em 

movimento zoom 

(discreto) para enquadrar 

as comidas que estão no 

interior da caixa, que vai 

sendo revelado, a partir da 

interpelação do repórter e 

da resposta dada pela 

Ialorixá ao apresentador. 

Presente revelado, segue 

um corte no plano-

sequeência para entrar 

imagem da escultura de 

Iemanjá no exterior da 

Casa de Iemanjá. 
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Ela, ela come a maisena, né, 

 

 

Plano frontal (plano geral 

médio) da escultura de 

Iemanjá (pode ter sido 

resultante de um zoom). 

Imagem é mostrada não 

mais como um devoto que 

olha para cima, mas que 

está à altura da escultura 

assentada em um pedestal 

de concreto. A escultura 

está no alto e parte de sua 

cabeça está acima do 

telhado da casa.. Percebe-

se que imagem não é feita 

de tripé, uma vez que se 

percebe um leve tremor. 

 

 
 

 

 

 

o mingau, manjar do céu, manjar, 

coco, açucar , essas coisas. 

 

APRESENTADOR-REPÓRTER: 

Muito peixe também, eu tô vendo 

aqui na frente tem um. 

 

Muito, ela come peixe e a cumida 

dela mesma de, do fundamento, 

[O repórter diz, 'da religião]  é 

carneiro, [ela responde, da 

religião], é carneiro, galinha, pato, 

[conquem], pão. 

 

MUITO bem, vai tudo pro fundo 

do mar como presente. 

Plano detalhe que retoma o 

final do plano sequência 

com a imagem do interior 

da caixa de presente e a 

exibição dos pratos que 

foram preparados para 

Iemanja.Em seguida, 

cinegrafista faz movimento 

para a esquerda e 

concentra-se na entrevista 

(em plano médio).Após 

entrevista, repórter 

movimenta-se para sair do 

local. Segue um corte para 

entrar imagem externa do 

local escultura de Iemanjá. 

 

 

MÃE; O arroz doce, ela adora. Já 

viu,aí? 

APRESENTADOR: Já vi. Muito 

obrigado. Pode fechar, eu sei que 
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tem que ficar fechadinho. 

Brigado, por revelar pra gente, 

aqui em primeira mão, do Bahia 

Meio Dia, tá bom? [ELA 

responde, 'tá']. Agora a gente sabe 

o que é que tem dentro da caixa. 

Continua aí, então, nas 

homenagens, e eu sigo aqui 
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pra conversar com as pessoas que 

vem, que não param , que chegam 

trazendo suas flores. Eu peço 

licença aqui pra saber desse 

senhor. Tudo bem?  

[Voz do homem]: tudo bem 

Plano geral que exibe a 

escutltura de Iemanjá à 

esquerda do vídeo e as 

pessoas que estão nas 

proximidades, logo abaixo 

da escultura e que ocupam 

a orla no entorno da Casa 

de Iemanjá. Esta imagem é 

como se fosse uma sacada 

da Casa. É possível ver 

parte do mar e algumas 

pessoas que estão logo 

abaixo da 'sacada'. Em 

seguida, câmera faz 

movimento de abertura 

(zoom) para sair do plano 

geral ao plano muito geral 

ou plano geral ampliado. 

Desta vez, tem-se a 

imagem das pessoas que 

ocupam as pedras, o  mar  

e a Casa de Iemanjá e parte 

da escultura que, agora, 

ficam ao fundo do vídeo, à 

direita. Vê-se ainda galhos 

da árvore próxima à casa.78 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 Imagem podem ter sidos feita antes e serem exibidas em processo de edição do ao vivo. Podem ser imagens recentes em relação ao vivo.  
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que? Pedir ou agradecer? 

 

HOMEM: Pedir e agradecer, ao 

mesmo tempo.  

 

APRESENTADOR: Veio pedir o 

que, pode contar? 

HOMEM: Paz, paz. 

 

Plano médio foca a 

primeira abordagem do 

apresentador com pessoas 

que estão na fila do 

caramanchão. O diálogo se 

dá com o homem que 

segue o percurso da fila. 

Apresentador-repórter e 

cinegrafista seguem o 

homem e insistem com 

repostas para as perguntas. 

Abordagem se dá na 

entrada do caramanchão , 

local escolhido para 

apresentação do programa 

direto da Festa de Iemanjá 

no Rio Vermelho. Diálogo 

é acompanhado por outras 

pessoas que estão próximas 

ao entrevistador  e ao 

entrevistado. 

Plano sequência iniciado 

em 27’38’’ e finaliza em 

28’07”. 

Enquanto finaliza diálogo 

com o homem já se 

percebe no canto direto do 

vídeo uma senhora negra 

sorridente que está vestida 

de branco que olha para o 

apresentador e acompanha 

diálogo. Após a entrevista 

com o homem, o 

apresentador se dirige para 

a senhora e indaga a 

mulher . Após responder à 

Após a fala do homem, o repórter 

inicia a conversa com a senhora que 

usa o leque. Nesse momento, param 

o som dos tambores. Ouve-se 

discretamente ruídos do entorno da 

entrevista. 

Os tambores voltam a tocar e são 

audíveis durante a entrevista com a 

senhora que fala ao celular e que 

está com a neta. 
 

 

 

APRESENTADOR: Muito bem, 

pedir paz. 

APRESENTADOR: E a senhora 

está se abanando, tá com muito 

calor? 

MULHER: Tô com muito calor e 

eu vim aqui pra festa de Iemanjá, 

agradecer à ela, a meus muitos 

anos de saúde, pra todo ano, pra 

estar aqui de novo.  

 

APRESENTADOR: Essa menina 

bonita é o que da senhora? 

 

 

 



956 

 

pergunta porque está se 

abanando, a mulher diz 

imediatamente, sem 

qualquer pergunta, por que 

está na Festa de Iemanjá. 

Ao lado estão uma menina 

e outra senhora negra. As 

duas poderiam estar ali 

esperando pela abordagem 

do apresentador, numa 

intervenção da produção 

do programa. Elas não fora 

da fila e estão de frente 

para o apresentador e a 

câmera. Após a primeira 

mulher, o apresentador si 

dirige para a segunda 

mulher negra que está 

acompanhada por uma 

menina negra, vestida de 

amarelo.Enquanto as duas 

são entrevistadas, a fila 

segue atrás no 

caramanchão, com o 

deslocamento dos 

participantes da festa que 

vão depositar suas 

oferendas no caramanchão. 

Ao final da sua fala, a 

primeira mulher estende o 

braço direito em direção à 

outra mulher, que neste 

momento está com o 

celular no ouvido,, 

indicativo de que chama a 

atenção da mulher para a 
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sua entrada no vídeo.  

Destaque para a segunda 

fals da mulher é que ao 

responder as perguntas, ela 

também inverte o papel. 

De entrevistada para a 

condição de entrevistadora. 

Pergunta qual o nome do 

apresentador. E dá 

indicativos de que saberia 

como ele se chama. Olha 

para a neta e confirma que 

lembraria do nome do 

apresentador.e termina a 

sua participação com a 

espontaneidade de  um 

sonoro ‘ehhhhhhh’, logo 

interrompido, após 

agradecimentos, pelo 

apresentador que chama a 

repórter. 

 

O olhar da menina também 

indicativo do que se passa. 

Ela olha para a primeira 

mulher que fala, olha para 

o apresentador, lança um 

olhar para a câmera, com 

um ar de riso (sem abertura 

da boca) e curiosidade. 

Baixa o olhar. O ar de riso 

fica acentuado quando a 

sua avó lança a pergunta 

para o entrevistador. E olha 

para a avô após a 

constatação de que saberia 
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o nome do apresentador, 

em seguida, olha para o 

apresentador. 

 

Crédito do ao vivo. 

MULHER AO CELULAR: 

Minha neta, hoje eu tô fazendo 

aniversário, por isso que eu vim 

aqui hoje, primeira vez. 

 

APRESENTADOR; É aniversário 

de quem? 

 

MULHER AO CELULAR: Meu, 

hoje. 

 

APRESENTADOR: Parabéns, e 

aí veio falar com a 

 

MULHER AO CELULAR: Seu 

nome que eu me esqueci, seu 

nome 

 

APRESENTADOR: Ricardo 

 

MULHER AO CELULAR: ah! 

Ricardo. Eu não disse que era 

Ricardo, ahhh! 
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APRESENTADOTR: Tá certo, 

brigaado. 

  

 

 
Feliz aniversário, pra senhora. 

Andrea Silva, muita festa aí na 

areia também, né? 

Plano geral médio mostra a 

imagem de uma mulher 

com suas vestes de religião 

afro-brasileira e de baiana. 

Ela lança flores ao mar 

(rosas amarelo-laranja). 

Ela está de pé, nas pedras, 

com um buquê de flores, 

olha para as ondas que 

batem nas pedras. Ela se 

agacha, toca na pedra coma 

mão direita uma vez ao se 

lado, outra vez um pouco 

mais à frente e leva à mão 

á cabeça (à testa), e volta a 

tocar com a mesma mão à 

Som de tambores 
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pedra, agora mais à sua 

frente e esquerda. Há 

indicativos na imagem que 

voltaria a tocar a testa. 

Neste momento, há um 

corte e não se vê o final do 

ritual ou sua sequência. Em 

seguida, entra a repórter 

que está na areia da 

enseada do Rio Vermelho. 

Esta é uma imagem de 

passagem entre o 

apresentador no 

caramanchão e a repórter 

nas areias da enseada do 

Rio Vermelho. 79 

REPÓRTER: Festa o tempo 

inteiro, Ricardo. É impressionante 

a quantidade de pessoas aqui, bem 

perto do mar. E olha, a gente 

encontra cada curiosidade 

impressionante. Você falou das 

oferendas 

Plano próximo exibe a 

repórter que está nas areias 

da enseada do Rio 

Vermelho, tendo ao fundo 

a multidão que participa da 

festa, as tendas armadas 

nas areias e parte da 

arquitetura urbana do Rio 

Vermelho, e com a 

concentração de pessoas 

que estão no muro de 

proteção da praia. 

Participantes que estão 

próximos da repórter 

acompanham a ação de 

Som de tambores e de vozes. 

Quando começa a entrevista não se 

ouve mais os tambores, apenas o 

som discreto de vozes das pessoas 

que estão na festa. Com a 

continuidade do plano contínuo na 

passagem volta-se a ouvir os 

tambores, palmas, cantos 

 

                                                           
79 Imagem de inserção indicativa do trabalho de edição de corte do ao vivo é de uma plasticidade, capturada pelo cinegrafista, mas pouco explorada jornalisticamente. O que 

sinaliza para o seguimento ritualístico do script global de fazer televisão. Ou seja, o que importa é seguir o manual de fazer telejornalismo. Por outro lado, embora a imagem 

esteja com o selo de ao vivo, há que se considerar o tempo de captura e o tempo de exibição no vídeo. Mais próximo do ‘on time’ ou se se trata de uma imagem tipo stand 

up, capturada há apenas alguns minutos e veiculada no processo de exibição do programa. A imagem convoca poéticas de imagens, concepção fragilizada no telejornalismo.  
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repórter e cinegrafista.  

Repórter está com fone de 

ouvido. 

Crédito ao vivo. 

Duração da “entrada-

sequência”: 28’13”-30’00’’ 

 

Em seguida, plano médio 

com imagem feita no 

sentido de cima para baixo. 

En cena, começa a 

exibição do corte de cabelo 

como oferenda à Iemanjá. 

Aqui o tempo do ritual é 

construído, sendo o mesmo 

tempo da televisão. Ou 

seja, aqui o ritual é 

encenado para a televisão. 

A imagem balança um 

pouco, sendo indicativo de 

que a câmera está fora de 

tripé. A câmera foca, 

inicialmente, a ialorixá, 

seguindo direcionamento 

da repórter. Ela executa o 

corte de cabelo de uma 

pessoa de pele escura, que 

se vê apenas parte do 

ombro e um pouco do 

cabelo na mão da ialorixá, 

enquanto a outra mão da 

mãe de santo segura a 

tesoura. Aos poucos, a 

câmera introduz a pessoa 

que se deixa cortar o 

cabelo. Entra em cena, 
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costas da pessoa com os 

cabelos alisados, de cor 

preta, e mãos da ialorixá 

que cortam os cabelos. 

Câmera aproxima imagem 

em zoom, para mostrar em 

plano detalhe a ação de 

corte de cabelo, em 

seguida abre e enquadra a 

ialorixá, a pessoa que 

oferece os cabelos como 

oferenda e outra integrante 

da religião afro-brasileira e 

que, no momento, que 

aparece no vídeo, inicia o 

ritual de jogar água de 

alfazema. A cena é 

acompanha por 

espectadores, participantes 

da Festa de Iemanjá, que 

próximo da filmagem, 

acompanham o ritual-

encenação.  

Após câmera volta 

enquadrar somente a 

ialorixá, em plano  

próximo, que responde à 

perguntas da repórter. 

Cãmera faz delocamento 

da ialorixá, acompanhando 

a mão dela que coloca os 

fios de cabelos cortados 

dentro de um cesto de 

flores. Em plano detalhe, 

focaliza os cabelos no 

centro do cesto de flores 
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(cores variadas, 

principalmente de rosas), 

em zoom. em seguida, abre 

o zoom, voltando a inserir 

no vídeo entrevistada e 

entrevistadora. Imagem são 

em moivmento, indicativo 

de câmera fora do tripé. 

Em seguida, volta a utilizar 

o zoom para mostrar os 

cabelos no centro 

(seguindo a fala da 

entrevistada) do centro> 

Estes movimentos 

ocasionam pequenos foco-

desfoca. O cinegrafista 

volta a enquadrar a 

ialorixa´e, em seguida, 

ialorixá e repórter que faz 

pergunta. Com a resposta 

da ialorixá a pessoa que 

ofereceu os cabelos volta 

ao vídeo, no momento em 

que a ialorixá volta a 

explicar o significado do 

corte de cabelos no ritual. 

ele utiliza o zoom para 

fechar nas costas da 

ofertante, em diagonal no 

vídeo, movimenta em 

seguida, para mostrar a 

ialorixá, indo da esquerda 

para a direita até inserir 

também a repórter. Ela 

finaliza a entrevista com a 

ialorixá, que durante a fala 
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desta, muitas vezes não se 

ouve a fala desta, em 

função do ritmo de 

perguntas (uma atrás da 

outra) feita pela repórter. O 

que remete à ideia de não 

deixar nenhum buraco 

(vazio) no ar. E, ao seguir 

o manual de 

telejornalismo, o tempo 

considerado rápido para a 

tv, segundo quem faz a tv, 

a fala, o tempo, o ritmo, os 

silêncios, as pausas dadas 

pelo entrevistado são 

perdidos. A repórter que 

ocupa boa parte do vídeo, 

mostrada quase que de 

costas para a câmera vai 

inserir a ofertante. É a 

repórter que introduz e vira 

Ana para a câmera. 

REPÓRTER: e olha o que que 

algumas pessoas estão oferecendo 

a Iemanjá: o próprio cabelo. Mãe 

Rosa vai mostrar. A Mãe Rosa é 

do Terreiro de Ogum, lá da cidade 

de Humildes, região de Feira de 

Santana. Ela tá cortando o cabelo 

das pessoas, aqui bem perto do 

mar e que querem fazer essa 

oferenda. Mãe Rosa, há um 

significado especial pra oferecer o 

cabelo a Iemanjá. 
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MAE ROSA: [há que pra] 

Iemanjá anda com o cabelo 

bonito, crescido, maravilhoso. 

Então, os povo corta que é pra 

crescer e ainda multiplicar, 

pedindo saúde e também a 

properidade. 

 

  

REPÓRTER: E vai no balaio, 

olha aqui, o balaio já tá com a 

quantidade, Carlinhos mostrou 

agora  

 

[Mãe Rosa fala simultaneamente 

a fala anterior de Andrea Silva] 

pra tirar aqui dentro ainda [fala 

 Idem  

  Idem  
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REPÓRTER: Como é que é? 

 

No outro ano, vem o cabelo 

maior. Aí, torna cortar de novo 

pra entregar a ela. 

 

Andrea: Tem que tirar durante 

quanto tempo, oferecer o cabelo a 

Iemanjá? 

 

MAE ROSA: Em ano, em ano. 

Não cortei aqui, para ano vai 

restar aqui assim. 

 Idem  

 

 

  Idem  

REPORTER: Aí corta 

novamente? 

 

MAE ROSA: Aí corta e nós damo 

de novo. 

 

REPORTER: Tudo em nome da 

proteção de Iemanjá? 

 

tudo em nome da proteção de 

Iemanjá, em nome de Oxalá 

[pequena interrupção no nível de 
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som da gravação da entrevistada, 

uma vez que a repórter retira o 

microfone, voltando, em seguida, 

quando percebe que a fala da 

entrevistada prossegui) e 

Ogum.Axé. 

 
REPORTER: É isso aí, Ana que 

cortou o cabelo. Ana, dá uma 

viradinha aqui pra gente. Ana 

você já tava, já tinha programado 

fazer essa oferenda? 

 

Plano médio, Ana aparece 

no vídeo, após ser 

autorizada pela repórter 

para virar-se para ela. 

Atrás de Ana, a ialorixá. 

Ana parece estar em pé, 

assim como a ialorixá. No 

momento final da fala, a 

ialorixás e a outra senhora 

que estava ao lado, 

acompanhando o ritual, 

começam a derramar sob 

Ana a água de colônia 

Alfazema, coincidindo 

com o texto da repórter: 

“Trouxe perfume, também, 

água de cheiro,...”. 

Após entrevista, repórter 

volta a ocupar o centro do 

vídeo enquanto repassa 

informações sobre a festa, 

em plano próximo. 

Idem 

 

 

ANA: Já. É uma oferenda porque 

eu quero que meu cabelo cresça 

mais, eu adoro Iemanjá, é uma 

moça muito bonita. 
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REPÓRTER: Você é devota de 

Iemanjá há muito tempo. 

 

ANA: Há muito tempo. 

 

REPÓRTER: Trouxe perfume, 

também, água de cheiro, a flor pra 

ela. 

 

Trouxe tudo, água de cheiro, 

perfume, sabonete, flores e rosas. 

 Som de tambores e de vozes. 

 

 

REPÓRTER: E ainda ganha um 

banho de água de cheiro, aqui 

bem pertinho, nessas homenagens 

a Iemanjá. Esta é uma festa 

organizada pelos pescadores da 

colônia aqui do Rio Vermelho, a 

colônia Z1. Desde os anos, do 

início dos anos  20 que eles fazem 

essa festa, 

  

esperam o ano inteiro, Ainda com a narração da 

repórter, sua imagem sai 

do vídeo e entra em plano 

próximo como detalhe que 

dá destaque para dois 

cestos de flores que estão 

no asfalto. Vê-se ainda 

mãos e pernas que estão 

próximos ao cesto e, 

rapidamente, a mão que 

borrifa colônia alfazema no 

cesto o que sinaliza 

movimento da câmera. 

Idem  
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a gente tá recebendo ainda banho 

de água de cheiro, esperam o ano 

inteiro por este momento paa 

homenagear Iemanjá 

Plano geral como detalhe 

da festa para cobrir 

narrativa da repórter. 

Imagem mostra os 

participantes da festa que 

se encontram na praia, 

algumas estão dentro 

d'água, pequenos barcos, 

também barracas, parte da 

orla tomada por pessoas e 

parte da arquitetura urbana 

do Rio Vermelho. Imagem 

fixa, sem movimento. 

Idem  

 
 

 

e desde muito cedo começam 

essas reverências, começam estas 

homenagens. Nós acompanhamos 

tudo bem antes do sol nascer. 

Veja na reportagem. Ganhei até 

colar. 

Plano próximo com a 

repórter ocupando mais a 

parte direita do vídeo e 

como cenário, a multidão 

que participa da festa. 

Enquanto narra e um pouco 

antes de entrar a 

reportagem sobre a festa de 

autoria da repórter, um 

rapaz entra em por trás da 

repórter e coloca um colar 

no pescoço da repórter. Ela 

se vira para o rapaz e 

finaliza dizendo sorrindo 

para a câmera: 'ganhei até 

colar'. O rapaz sai de cena 

por trás da repórter, 

sinalizando com o polegar 

levantado dando sinal de 

OK e sorrindo. Ele entra 

em cena quando a 

entrevistada Ana começa a 

falar. Até então ele aparece 

Idem . No final da fala, ouve-se algo 

como “E o meu cortando aí”, antes 

de entrar a reportagem. 
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como figuração. Compõe a 

cena, mas não chama 

atenção. Está no meio do 

público que observa a 

performance da equipe de 

reportagem e os 

personagens que 

participam da cena. 

 

 
OFF: Flores para Iemanjá Efeito “cortina” começa 

pela esquerda no sentido 

direita e retira pouco a 

pouco a imagem da 

repórter e o cenário para 

entrar a imagem da 

reportagem anunciada pela 

própria repórter. 

Entra a imagem em plano 

próximo de duas rosas de 

cor clara que boiam na 

água contrastando com a 

escuridão da noite. 

Som discreto das ondas 
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antes do dia amanhecer. Uma 

devoção 

Plano próximo com a 

câmera acompanhando o 

caminhar de uma mulher 

vestida de blusa branca que 

carrega com a mão direita 

uma pequena cesta com 

flores. A imagem capta a 

mulher de perfil (pele 

morena/negra), cabelo 

preto comprido) que sorri 

enquanto caminha pela 

praia durante a noite. 

Som ambiente, vento, discretos 

ruídos, tambores, gam 

 

que emociona. Plano americano captura a 

imagem de uma mulher 

vestida de branco, com 

sandálias azuis e rosas 

brancas nas mãos. Ela olha 

para o mar enquanto está 

junto ao mar do Rio 

Vermelho. Varias 

pequenas embarcações 

estão ancoradas na 

enseada. Pele parda e 

cabelo comprido. 

Imagem noturna 

Som de ondas 

 

SONORA COM GRAÇA 

BRANDÃO, empresária: Eu tô 

muito emocionada, eu fiz muitos 

pedidos. Eu agradeçi muito e pedi 

pra esse ano que vai entrar aí, que 

muita paz, muita alegria, sem 

violência, vamo ver o que que vai 

dar. 

Plano próximo para a 

sonora com a mulher vista 

na imagem anterior de 

costas para a câmera.Agora 

ela está, levemente, em 

diagonal. 

Imagem noturna. 

Crédito com o nome da 

entrevistada e indicação de 

sua profissão. 

Som ambiente, ondas, risos, vozes 
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SONORA COM CÍNTIA 

MARQUES, empresária: Pedi 

coisas boas pra todos, né? que se 

não for bom pra, pra todo mundo, 

pra gente também não vai ser. 

Plano próximo com outra 

entrevistada. Ao fundo vê-

se imagem da praia e de 

pessoas junto às pedras. 

Mulher de cor branca. 

Imagem noturna. 

Crédito com a sua 

identificação nome e 

profissão. 

Som ambiente sem definição precisa 

audível de sonoridade 

 
OFF: Ainda era madrugada e já 

tinha 

Plano muito geral com 

imagem noturna da festa. 

São vistos no vídeo, 

pedras, mar, barcos, 

pessoas na praia, barracas, 

orla e a arquitetura urbana 

do Rio Vermelho. 

Aparece crédito: 

Imagens Carlos Ruvenal 

 

Som  ambiente com destaque para 

vozes, tambores quase inaudíveis 

 
fila em frente à colônia de 

pescadores do Rio Vermelho. 

Plano americano em 

movimento. Câmera se 

movimenta no sentido 

contrário da fila que 

avança em direção ao 

caramanchão para as 

oferendas. Pessoas na fila 

carregam flores nas mãos. 

Imagem noturna. 

Crédito: Imagens  Carlos 

Ruvenal. 

Idem  
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Toda essa gente mantém viva a Plano geral médio com 

imagens da multidão 

próxima ao caramanchão. 

Imagem mostra a cobertura 

de palha ao lado da igreja 

católica e próxima à Casa 

de Iemanjá. 

Imagem noturna. 

Som ambiente com melhor audição 

para escutar os tambores 

 
tradição de 

 

  

Plano americano que 

mostra o movimento de de 

pessoas que vão depositar 

flores nos cestos. Em 

primeiro plano imagem de 

duas mulheres vestidas de 

branco. Elas são brancas e 

aparecem no vídeo de 

costas. 

Imagem noturna. 

Idem  (principalmente tambores) 

 
encher os balaios 

 

Plano próximo com 

imagem de muitas rosas e 

flores, feitas de cima para 

baixo. Imagem noturna 

Idem (principalmente tambores, 

canto) 
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com presentes para Iemanjá. 

 

 

 

Grande plano em zoom que 

mostra detalhe da cesta de 

flores. Aos poucos a 

câmera abre a imagem. 

Entre as flores, retrato e 

uma pequena boneca de 

costas. 

Idem (principalmente tambores, 

canto) 

 
SONORA COM NILDES SENA, 

educadora: É uma forma mais 

particular da gente conseguir a 

religação com o universo, com as 

águas, com a mãe. 

  

Plano próximo com 

entrevistada. Mulher negra 

vestida de branco. Ela está 

levemente em diagonal.  

Aparece o crédito de 

identificação: nome e 

profissão. 

Som ambiente da praia .Som de 

foguetes 

 
Tem outras mães, mas essa é uma 

mãe, também uma das mães uni, 

universal. 

Idem em relação ao plano 

anterior. Aqui já não 

aparece mais identificação. 

 

Imagem noturna 

Som ambiente da praia 
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OFF: A festa preparada para a 

Rainha das Águas 

Plano geral médio mostra 

um grupo de pessoas de 

cor branca que jogam 

pétalas de rosa em direção 

à escultura de Iemanjá no 

rio Vermelho. A câmera 

acompanha o movimento 

das pétalas em direção à 

escultura, saindo das 

pessoas para as pétalas no 

ar até chegar à escultura. 

Ela é vista de perfil e com 

o olhar do sentido de 

devoto como o do grupo de 

pessoas. 

Imagem noturna 

Canto, tambores, palmas 

 

 

 

se espalha pela areia da praia. Plano geral médio mostra 

três pessoas que caminham 

na areia da praia. À frente 

uma mulher que carrega 

uma cesta pequena com 

embalagem de presente, é 

seguida por outras duas 

pessoas, um rapaz e outra 

pessoa que está logo atrás 

dela e a qual se vê apenas o 

braço com a mão que 

carrega um pequeno 

embrulho. quando a 

primeira mulher está mais 

próxima da câmera, a gente 

vê parte do corpo 

Tambores 
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feminino, vestido de 

branco. 

 

Imagem noturna 

Tem velas acesas Plano geral médio mostra 

pedras e as velas acesas 

que preenchem os seus 

buracos/furos. 

  

Imagem noturna 

Som de ondas 

 
nas pedras 

 

 

Plano geral. Em primeiro 

plano uma vela acesa na 

pedra que aparece no canto 

direito do vídeo. A mesma 

pedra tem outras velhas 

acesas em pontos 

diferentes de angulações 

das pedras. No canto 

direito uma pessoa de 

costas que está virada para 

o mar. Mais ao fundo do 

vídeo uma parte da enseada 

do Rio Vermelho e ao 

fundo, pessoas que já se 

concentram na praia. É 

possível ver também parte 

da orla urbana do bairro. 

 

Imagem noturna 

Som ambiente de praia noturna 
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e o som do atabaque que vem dos 

terreiros de candomblé. 

 

  

Plano americano que foca 

um homem em transe e que 

dança o ritmo afro-

brasileiro. Aparece ainda 

outro homem de costas 

vestido de branco que 

também dança. E à frente 

deste ainda é possível ver 

um homem que fuma um 

charuto enquanto dança. E 

em torno deles outras 

pessoas que acompanham a 

dança. Possivelmente a 

captura da imagem é feita 

no lado externo de uma 

rua, entre duas casas.  

 

Imagem noturna 

Som de atabaques 

 

Este grupo foi o primeiro a chegar 

ainda de madrugada. Mães, filhas 

e filhos de santo, viajaram mais 

de três horas vindos da cidade de 

Jandaíra, 

 

 

Plano americano que 

mostra um homem com 

roupas de religião afro-

brasileira que se agacha 

para carregar no colo uma 

criança. A Câmera 

acompanha esse 

movimento, enquanto 

repórter diz ser o primeiro 

grupo a chegar na Festa. 

em seguida, passam pela 

câmera em fila os 

carregadores com cestos de 

flores, o fotógrafo que 

também registra a chegada 

do grupo, o homem que 

segue a fila do grupo 

carregando uma miniatura 

Vozes, foguetes 
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de barco (dentro tem uma 

garrafa que parece ser de 

cerveja) no ombro (ele olha 

para a câmera), mulheres 

com roupas de religião 

afro-brasileira. 

 

Imagem noturna 

na região nordeste do Estado. Plano geral médio foca a 

dança de um membro da 

religião afro-brasileira que 

parece em transe. Ele está 

de costas e usa um chapéu 

de palha que está na mão 

embaixo, entre suas pernas, 

enquanto dança 

freneticamente com o 

tronco dobrado para frente. 

Ele sacode o corpo e a 

cabeça. Está de frente para 

balões nas cores azul e 

branco. Está entre outros 

membros (mulheres e 

homens)da religião que 

aparecem com suas 

vestes.Os demais balaçam 

suavemente o corpo. 

Público também 

acompanha o ritual do 

homem que dança com o 

chapeu entre as pernas e 

depois se ergue colocando 

o chapeu na cabeça; 

continua dançando. 

Som de atabaques, chocalho80, 

cantos (sem off) 

 

                                                           
80 Ver informações sobre chocalho (Disponível em:<http://www.percussionista.com.br/instrumentos/chocalho.htm>). 

http://www.percussionista.com.br/instrumentos/chocalho.htm
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Captura é interna a uma 

casa. Também aparece de 

costas um homem que 

balanca levemente o corpo, 

está de chapeu de palha na 

cabeça, vestido com túnica 

brilhosa, calça azul e 

gesticula. Ao fundo outras 

mulheres do grupo, em 

destaque uma mulher 

vestida de branco, cola 

verde e boné branco na 

cabeça com detalhe 

dourado. As três pessoas 

descritas estão descalças. 

 

Imagem noturna 

OFF: Quando o dia amanheceu, o 

boêmio bairro do Rio Vermelho 

 

 

Plano muito geral com 

imagens indicativas na fala 

da repórter que se trata do 

amanhecer. Imagem feita 

no sentido contrário da 

Casa de Iemanjá. Mostra a 

enseada e barcos 

ancorados, muitas pessoas 

na praia, barracas, a orla e 

a arquitetura urbana do Rio 

Vermelho. 

Tambores, cantos, vozes 
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já estava lotado. Na sequência, como uma 

espécie de contra-plano, 

com a imagem feita em 

direção à Casa de Iemanjá. 

Imagem com dia claro, em 

primeiro plano, muitos 

cestos de flores que ficam 

em cima de um tablado de 

madeira. Próximo pessoas 

com veste de religião afro-

brasileira, muitas pessoas 

que já se concentram nas 

areias da praia, a multidão 

que desce a escada 

próxima à Casa, a árvore, a 

orla junto à casa tomada 

por pessoas e, da esquerda 

do vídeo para a direita, 

barraca, caramanchão, 

parte da igreja Católica, e a 

Casa de Iemanjá. Parte da 

enseada, do mar e das 

pedras também compõem 

esta imagem. 

Som ambiente da praia diurna, 

foguetes 

 

Os barcos não param de levar os 

 

 

 

Plano muito geral no 

sentido Casa de Iemanjá, 

enseada e arquitetura 

urbana, mostra a multidão 

na praia, parte da enseada e 

dos barcos já em 

movimento de partida e 

chegada. Imagem diurna 

Som ambiente de praia diurna, 

tambores 
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devotos com suas oferendas Plano geral médio com 

foco em duas embarcações 

(canoas) artesanais. Uma 

atravessa o vídeo e a outra 

está em sentido diagonal e 

aparece menos de 50%. A 

que ocupa boa parte do 

vídeo está ocupada por 

quatro pessoas. Sendo uma 

deles um home que está 

sem camisa e de chapeu, 

possivelmente, o condutor. 

Uma delas a mulher 

carrega um cesto de flores. 

A outra embarcação é 

conduzida por um homem 

de pele escura. Usa chapeu 

e está vestido com 

camiseta e bermuda. 

Conduz a remo. A 

embarcação tem bandeira 

do Brasil. 

 

Imagem diurna. 

Idem 

 

que são jogadas ao mar. Plano geral médio mais 

ampliado em relação ao  

anterior que mostra outras 

duas canoas, sendo as duas 

a remo e seguem na mesma 

direção: rumo ao mar. Uma 

delas é bem pequena e 

assemelha-se mais a um 

bote. Conduz duas pessoas: 

o remador e o passageiro. 

A outra, três pessoas, o 

remador e duas mulheres 

Idem 
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(de costas para a câmera). 

Os remadores são de pele 

escura. 

 

Imagem diurna 

PASSAGEM REPÓRTER, Rio 

Vermelho, Salvador: Quem não 

leva a oferenda de barco tem a 

opção de entregar o presente aqui 

no caramanchão. O barracão de 

madeira coberto com palha de 

coqueiro recebe mais de trezentos 

balaios até o final da tarde. E eles 

são banhados com água de cheiro. 

Aqui fica também o presente 

especial para Iemanjá. Este ano, 

uma escultura feita 

Passagem começa com 

imagem das pessoas que 

estão sob o caramanchão . 

Em primeiro plano uma 

mulher negra vestida de 

branco que se verga sob o 

cesto de flores e borrifa 

água de cheiro. Da senhora 

que borrifa a câmera se 

movimenta para enquadrar 

a repórter que está no 

caramanchão. Ela ocupa a 

parte esquerda do vídeo e à 

direita as pessoas que estão 

junto aos cestos de flores. 

Na fala "mais de 300 

balaios" a câmera sob, em 

retardo, para mostrar que o 

caramanchão é coberto de 

palha, conforme 

informação já dada pela 

repórter. Em seguida, volta 

para as pessoa que se 

ocupam com os cestos de 

flores, segue para a direita, 

em seguida para a esquerda 

passando pelas pessoas e 

cestos. Faz zoom e foca a 

escultura-presente de 

Som de instrumentos de percussão 

do candomblé: tambores, gam, 

chocalho81 acompanhados por 

cânticos. 

 

                                                           
81 Identificar que tipo de toque entra como som ambiente/BG na passagem. Toque de candomblé ou toque de umbanda? 
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Iemanjá para a festa desse 

ano. 

Imagem diurna 

  Idem 

 
  Idem  

 
por artistas plásticos baianos a 

pedido 

 

Plano geral médio com 

imagem da escultura-

presente de frente dá 

sequência à passagem da 

repórter. A imagem é 

inserida. É possível 

observar algumas pessoas 

próximas ao presente. 

 

Idem  
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dos pescadores. 

 

Grande plano mostra a 

escultura-presente que 

preenche praticamente todo 

o vídeo. 

Imagem diurna 

 

Idem  

 
SONORA COM ANTÕNIO DOS 

SANTOS, pescador: É uma mãe 

pra mim. É uma mãe. 

REPÓRTER: É uma mãe que lhe 

faz chorar? 

ENTREVISTADO: [balança a 

cabeça, se conseguir falar]. 

 

  

Plano próximo para a 

sonora com o pescador 

negro que está sob o 

caramanchão.  

 

Imagem diurna 

Idem  

 
 Plano próximo para a 

sonora com o pescador 

negro que está sob o 

caramanchão.  Esta 

imagem é antecedida pela 

anterior e dá continuidade 

à sonora. O homem encerra 

com a expressão de choro. 

A sonora finaliza com a 

imagem dele balançando a 

cabeça, pendendo-a para a 

direita do vídeo. 

Na camisa branca do 

entrevistado está escrito 

Odoyá 

 

Idem (com finalização imagem e 

sonoridades, sem texto/off) 
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OFF: Antes das nove horas da 

manhã, a fila para entregar os 

presentes 

Plano geral médio mostra a 

fila que segue em direção 

ao caramanchão.  

Imagem diurna. 

 

Som ambiente de rua  

 
no caramanchão, já passava do 

largo de Santana. Vieram os  

Contra-plano em plano 

americano com a fila que 

segue em direção ao 

caramanchão. Agora vista 

de frente e com os prédios 

de parte da zona urbana ao 

fundo. Ao contrário da 

imagem anterior de câmera 

fixa, aqui há um tracking. 

A câmera percorre no 

sentido contrário da fia. 

Imagem diurna 

Som ambiente de rua com vozes, 

tambores 

 

baianos, turistas. Plano médio com a câmera 

captando imagem de 

mulher branca, jovem, 

loura, em primeiro plano 

da cintura para a cabeça. 

Ela conduz nas mãos duas 

rosas amarelas, na altura 

dos seios. Próxima a ela 

outra mulher, à esquerda 

do vídeo, céu branco.  

Imagem diurna. 

Som ambiente de rua com vozes, 

tambores 
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Cada um com a sua crença, 

 

Plano americano com foco 

na fila do caramanchão 

vista de frente. Destaque 

para homem nego com 

cordão de religião afro, 

camisa de listas branca e 

vermelha, com uma 

menina junto ao seu corpo, 

na altura no peito. Ambos 

portam buquês de rosa. Ao 

fundo, arquitetura urbana 

do Rio Vermelho. 

Imagem diurna. 

Som ambiente de rua com vozes, 

tambores 

 

onde cabe respeito e Plano geral que mostra a 

fila de costas para a câmera 

e que caminha em direção 

ao caramanchão. 

Ao fundo está a imagem da 

igreja católica e à direita 

do vídeo as árvores 

próximas à Casa de 

Iemanjá, a qual se vê 

apenas uma parte do teto. 

 

Imagem diurna. 

Som ambiente de rua com vozes, 

tambores 

 

onde cabe respeito e homenagens 

à Iemanjá. 

Plano geral feita de cima 

para baixo que mostra em 

primeiro plano o tablado 

cheio de cestos de flores e 

na frente três homens de 

branco, que portam 

colares, ao fundo do 

tablado parte da multidão 

que ocupa as areias da 

praia. 

 

Som de alto falante 
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Imagem diurna. 

SONORA COM DORALICE 

RODRIGUES, empresária: Eu 

mesmo sou católica e vim 

homenagear Iemanjá. 

 

Plano próximo com a 

entrevistada que está 

vestida de branco. Ela é 

branca. Ao fundo estão 

barracas, vendedores 

ambulantes, carros que 

trafegam por lá. Entrevista 

está levemente em 

diagonal em relação à 

câmera. 

Este cenário tem mais 

elementos indicativos da 

festa. 

 

Crédito de identificação: 

nome e profissão: 

Doralice Rodrigues 

empresária 

 

Som ambiente de rua, tambores 

 

Começar o ano com pé direito, 

com muita paz, muita saúde pra 

todos. 

REPÓRTER: E flores pra 

Plano próximo para o 

complemento da sonora no 

qual a entrevistada está 

mais à direita do vídeo. O 

cenário tem elementos que 

alteram em relação ao 

plano anterior. Uma kombi 

branca atravessa todo o 

vídeo, no momento de 

parte da sonora e 

transeuntes que passam por 

trás da entrevistada. 

Som ambiente de rua, tambores 
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Iemanjá? 

ENTREVISTADA: Com certeza, 

flores, 

Plano médio para a 

inserção da imagem que 

cobre fala de repórter e 

entrevistada na sonora. Em 

primeiro plano, vista de 

baixo para cima e de perfil, 

um bouquê de rosas 

levados por uma mulher, 

que o carrega ao lado do 

corpo. 

 

Imagem diurna.   

Tambores. Nesta sonoridade os 

atabaques ganham amplitude 

 

perfumes, Plano detalhe que mostra 

em primeiro plano um 

pequeno cesto com 

perfumes carregada por 

uma pessoa que se vê 

apenas o seu troco. Cabeça 

e pernas não são vistas no 

vídeo.  

 

Imagem diurna.   

Imagem em slow 

Atabaques ganham amplitude 

 

muito axé pra todos. Plano detalhe com foco em 

cesto de flores que parece 

se movimentar 

"magicamente", sem um 

condutor. Ao fundo do 

cesto de flores (rosas 

brancas e amarelas) que 

segue um caminho 

enquanto passa por corpos 

(troncos, pernas) que 

encontra no percurso. 

 

Imagem em slow. 

Atabaques ganham amplitude e são 

introduzidos o som de chocalho, 

gam 
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 Plano detalhe agora com 

foco no interior de um 

cesto de flores (diversas 

cores) e duas mãos 

ancianas que se acham 

dentro do cesto, enquanto 

organiza uma rosa.  

 

Imagem em slow 

Idem  

 
 Plano americano que 

mostra o movimento de 

pessoas, possivelmente sob 

o caramanchão. Em 

primeiro plano, duas 

mulheres vestidas de 

branco, uma com pele mais 

escultura outra com pele 

mais clara. Elas estão junto 

ao cestos de flores em 

atividades com os 

cestos/flores. 

 

Imagem em slow 

Idem 

 

 Plano geral que mostra a 

movimentação de pessoas 

no lado externo da Casa de 

Iemanjá, em frente à 

escultura. Cena mostra à 

esquerda, no alto, árvore, e 

ao fundo à Casa de 

Iemanjá com a escultura 

decorada. Em frente à casa, 

participantes da festa. Parte 

do balcão de proteção da 

orla também aparece nesta 

Idem  
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imagem. 

 

Imagem diurna 

Imagem em slow 

 Plano geral médio com a 

imagem no centro do vídeo 

da escultura de Iemanjá 

decorada, agora como 

detalhe da imagem 

anterior. 

 

Imagem diurna 

Imagem em slow 

Idem (som vai diminuindo) 

 
  APRESENTADORA ENTRA 

COM A CHAMDA DO JORNAL 

HOJE 

ENTRA VT DO JORNAL HOJE 

 

 

  

Plano geral médio com a 

apresentadora do programa 

no estúdio. Ela está de pé, 

ocupa o lado esquerdo do 

vídeo e da metade para a 

direita o vídeo do estúdio 

com a imagem da escultura 

de Iemanjá da Casa de 

Iemanjá. A apresentadora 

está com script dobrado 

nas mãos. 

Som ambiente de estúdio de 

gravação de televisão. A ideia da 

voz no vazio. 
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APRESENTADORA; [Até já] No 

próximo bloco vamos voltar a 

falar das homenagens à Iemanjá. 

Plano geral médio após a 

chamada do Jornal Hoje, 

seguida de inserção de vt 

do Jornal Hoje, 

apresentadora chama para 

o ao vivo do Rio 

Vermelho. Ela está mesma 

posição da chamada do 

Jornal Hoje. Desta vez, 

aparece no vídeo a 

logomarca do programa. 

Em seguida, a 

apresentadora na mesma 

posição, quando entra no 

vídeo a imagem do repórter 

em direto da Festa de 

Iemanjá. 

Som de vinheta de interbloco 

 

 
APRESENTADOR-REPÓRTER: 

É isso mesmo Camila, 

homenagens aqui na parte alta no 

caramanchão, mas também lá 

embaixo, 

Plano médio com foco no 

apresentador-repórter que 

esta próximo ao 

caramanchão. Ao fundo a 

movimentaçao das pessoas 

no caramanchão e, ao 

fundo, lado esquerdo do 

vídeo, parte da escultura-

presente a Iemanjá. 

 

Imagem diurna 

Som da vinheta de interbloco 

associado ao som ambiente do 

caramanchão na Festa de Iemanjá. 

Destaca-se o som do interbloco 
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na areia da praia. Tô certo, 

Andrea Silva. 

REPÓRTER: Isso mesmo, 

Ricardo, 

Plano geral que mostra a 

multidão nas areias da 

enseada do Rio Vermelho. 

Uma parte do mar é vista 

no lado esquedo do vídeo; 

Ao fundo, a arquitetura 

urbana do rio Vermelho. 

Imagem cobre parte da fala 

do apresentador que chama 

a repórter Andrea  

silva. Em seguida, câmera 

se movimenta para a 

esquerda, ocupando mais o 

vídeo o mar, as pequenas 

embarcações, os banhistas. 

Começa a entrar o crédito 

com a indicação de 

temperatura no local; 29 

graus. 

 

Imagem diurna 

Idem 

 

tem movimentação aqui bem 

perto do mar até às quatro da 

tarde quando sai o presente 

principal 

Plano próximo que 

enquadra a repórter nas 

areias do Rio Vermelho. 

Ao fundo parte da multidão 

que se encontra na festa. 

Em seguida, deslocamento 

da câmera para a esquerda 

do vídeo que mostra o 

gesto de uma mulher 

negra, de meia idade, que 

borifa água de cheiro 

(perfume). Ela está em pé e 

aparece da cintura para 

cima. A câmera continua 

em movimento para a 

Som da vinheta de interbloco 

associado ao som ambiente da praia 

onde está a repórter na Festa de 

Iemanjá. Destaca-se o som do 

interbloco. 

 

homenagem a Iemanjá, a Rainha 

das Águas. 

Agora meio dia e trinta e oito 

minutos. 
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esquerda até focar outras 

mulheres com vestes de 

religião afro-brasileira até 

focar mais o mar, 

preenchendo o vídeo, para 

em seguida, entrar o black 

out.  

 

Aparece a informação 

sobre temperatura e 

horário: 

29° 

12:38:21 

Imagem diurna 

 

 Black out Som de vazio (fade out/redução 

gradual do som até o silêncio) 

 
  Vinheta abertura de bloco 
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APRESENTADORA: Daqui a 

pouco todos os lances da quinta 

rodada do baianão 2012, você vai 

ver no Globo  Esporte . E o 

assunto mais falado do momento 

é se Joel Santana fica no Bahia ou 

se vai para o Flamengo. 

 Som ambiente de estúdio. A voz no 

vazio. 

 
Thiago e Patrícia pelo amor de 

Deus vocês têm essa resposta, boa 

tarde. 

THIAGO E PATRÍCIA: Boa 

tarde  

 

[CHAMADA PARA O GLOBO 

ESPORTE] 

 Som ambiente de estúdio. A voz no 

vazio. Som de gesto das mãos que 

se juntam em uma pequena palma 

da apresentadora ao se virar para os 

dois apresentadores do Globo 

Esporte, versão local,. Risos dos 

dois apresentadores. Vozes no 

vazio. 

 
APRESENTADORA: Olha e a 

gente volta a falar do aniversário 

do Mercado Modelo. Hoje pela 

manhã foi celebrado uma missa 

na igreja da Conceição, em frente 

ao Segundo Distrito Naval, no 

Comércio. 

Plano médio mostra a 

apresentadora com as mãos 

sob a bancada. Aparecem 

ainda notebook, script. No 

lado direito do vídeo, parte 

superior, a logomarca do 

programa. Cenário azul 

predomina. 

Som ambiente de estúdio. Voz no 

vazio. 
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REPORTAGEM: A Bahia de 

todos os Santos é moldura perfeita 

do histórico mercado. Um modelo 

que encanta visitantes que 

chegam de todo lugar. Visto do 

alto do Elevador Lacerda é um 

centenário com tudo em cima. 

Plano muito geral com 

vista área provavelmente 

feito de um helicóptero 

com foco principal 

apontando para o Mercado 

Modelo e o seu entorno. 

aos poucos a câmera abre o 

foco para a esquerda e faz 

um movimento de giro 

para inserir o Elevador 

Lacerda, prédio da 

Marinha e a Bahia de 

Todos os Santos, o cais, o 

ancoradouro no qual ficam 

atracadas embarcações não 

populares que ficam 

naquelas imediações. Em 

seguida o foco segue no 

sentido direito do Mercado 

(conforme aparece na tela), 

aparecendo os prédios do 

bairro Comércio, tendo 

sempre a baía ao fundo no 

vídeo.Sempre em 

movimento, a câmera fecha 

o plano sequência 

destacando a baía, mas 

ainda cos prédios do 

comércio na parte inferior 

do vídeo e o Mercado fora 

do vídeo.  

A descrição gráfica do 

movimento é:  CENTRO 

(Mercado, baía), 

ESQUERDA (Elevador 

Lacerda, Marinha, baía), 
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CENTRO (Mercado, baía), 

DIREITA (Comércio, 

baía), FUNDO (baía, 

Comércio) 

 Plano Geral em relação ao 

plano muito geral anterior. 

Vista área, a câmera faz o 

movimento da esquerda 

para a direita, no qual se 

destaca o encontro em 

diagonal entre o Elevador 

Lacerda e o Mercado 

Modelo. Ao mesmo tempo 

em que a câmera fecha o 

foco para enquadra o 

Mercado e o seu entorno 

mais próximo. 

Idem 

 

A proteção vem da vizinha 

basílica de Nossa Senhora da 

Conceição da Praia. 

Plano geral médio que 

enquadra a fachada da 

Igreja Nossa Senhora da 

Conceição da Praia 

levemente em diagonal. 

Som de imagem capturada da rua 
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Hoje, seu Ivo, foi um dos 

primeiros a chegar à igreja. 

Plano médio. Câmera 

segue o movimento do 

personagem que segue em 

direção à entrada principal 

da igreja82. Personagem 

aparece de perfil até que 

sua entrada na porta 

principal fica de costas da 

câmera. Vê ainda as 

pessoas que estão no 

interior da igreja, inclusive 

baianas. 

Vozes 

 

primeiros a chegar à igreja. Entre 

os 263 comerciante s do Mercado 

Modelo, é um dos mais antigos. 

Plano médio. Câmera 

continua a seguir o 

caminhar do personagem 

agora no interior da igreja. 

Ele se desloca na passarela 

principal da igreja que dá 

acesso ao altar-mor. 

Cinegafista acompanha o 

deslocamento em 

movimento também. 

Vozes e ecos de imagem capturada 

de dentro da igreja 

 
Ele herdou do pai, não só o 

negócio, mas o amor pelo 

mercado. 

Plano próximo mostra o 

personagem de perfil 

dentro da igreja. Ao fundo 

vê-se imagem de santo, 

possivelmente na lateral da 

igreja. O olhar fixo do 

personagem é indicativo de 

olhar para o altar. Em 

seguida, ele abaixa 

levemente o olhar, 

vergando um pouco a 

cabeça para a frente.  

Idem  

 

                                                           
82 Termos técnicos de arquitetura (Disponível em:<http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?s=alpendre>). 

http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?s=alpendre
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E na fé busca a proteção divina Plano americano com a 

imagem da escultura de 

Nossa Senhora da 

Conceição da Praia no 

interior da igreja. A 

escultura está ornamentada 

com flores, sugerindo 

serem as mesmas do andor. 

Idem  

 
para este símbolo da cultura 

baiana. 

Contra plano com a 

imagem da escultura 

filmada pelas costas, tendo 

ao fundo os fiéis sentados 

nos bancos das igrejas, o 

corredor central e parte da 

fileira de bancos da 

esquerda. Destaca-se a 

profundidade do plano. 

Voz do ritual da celebração da 

missa 

 
SONORA COM IVO 

GUERREIRO, comerciante: O 

Mercado Modelo é tudo o que eu 

tenho na vida. Foi aí que eu 

consegui criar minhas filhas, 

minha família, constitui algumas 

coisas que eu tenho, independente 

de, com muito trabalho e muito 

esforço e muito sacrifício. 

 

Plano próximo para a 

sonora com o personagem 

que está sentado em um 

dos bancos da igreja. Ele 

está posicionado levemente 

na diagonal em relação ao 

repórter-cinegrafista. Ao 

fundo aparece uma das 

laterais com altares da 

igreja. 

Vozes capturadas do interior da 

igreja 
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OFF: Comerciantes e baianas Plano americano inverso 

(das axilas do personagem 

para cima incluindo o céu) 

com destaque para a 

construção a cena: 

fogueteiro em ação no 

momento em solta o rojão. 

Câmera segue o 

movimento da explosão, 

finalizando o plano com a 

fumaça dos três tiros do 

foguete.  

Som de foguetes: captura do 

primeiro tiro seguido da explosão 

dos três outros tiros no ar. A câmera 

segue o percurso do som dos 

foguetes. 

 

 
abriram a celebração levando o 

andor de Nossa Senhora da 

 

Plano americano que 

acompanha o percurso 

interno do andor da santa 

carregado por homens. À 

frente do andor, nas 

laterais formando um 

corredor por onde passar o 

andor estão duas baianas 

posicionadas em lados 

opostos. 

Som de foguetes 
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Conceição da Praia Plano geral médio com a 

entrada na igreja do andor, 

o qual está localizado no 

centro da porta principal da 

igreja.  

Ausência de som definido, embora 

na imagem vêem-se pessoas que 

batem palmas enquanto o  andor da 

imagem da santa entra na igreja. 83 

 
até o altar. 

 

Plano americano da 

escultura representativa da 

santa como detalhe para 

mostra o andor mais de 

perto. Apenas a escultura e 

a ornamentação das flores 

ocupam o vídeo. 

Som de foguetes84 

 

                                                           
83 A inserção de imagem sem som definido, mesmo quando a imagem mostra a produção gestual de sonoridades, pode apontar uma limpeza de sonoridades no processo de 

edição ou mesmo a ineficácia na captura da imagem deliberada ou não do equipamento, ou seja da câmera. 

 
84 A captura do som de foguetes neste plano editado após o plano que mostra a entrada da imagem sendo carregada no andor indica que a câmera capturou o referido som, 

cuja intensidade supõe-se superior ao som das palmas que aparecem no plano anterior. Sabe-se que em geral, as equipes de reportagens de televisão não especiais usam 

equipamentos com menos recursos técnicos. 
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Orações e cânticos 

 

Plano detalhe mostra o 

busto de uma mulher 

vestida com uma camiseta 

branca, colares de pérolas, 

e mãos junto aos seios, 

sendo em que uma das 

mãos carrega o terço 

entrelaçado nos dedos ª 

uma vela com uma 

Som de berimbau 

 
para agradecer Plano médio mostra três 

baianas levemente em 

diagonal em relação à 

câmera. Elas estão em pé 

lado a lado. Uma delas 

olha diretamente para a 

câmera com um sorriso. 

Todas seguram uma vela 

cada. Ainda aparece no 

canto inferior direito do 

vídeo apenas a mão com o 

punho portando pulseiras, a 

qual segura uma vela. 

Som de berimbau 

 

os 100 anos 

 

 

Plano geral médio de três 

baianas e duas meninas 

baianas na primeira fila do 

banco da igreja. Elas 

seguram velas. Estão em 

diagonal em relação à 

câmera. 

Som de berimbau 
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do Mercado Modelo. 

  

Plano geral médio com a 

primeira fila de devotos 

sentados na igreja. Eles 

seguram velas. Imagem 

feita na diagonal. 

Som de berimbau 

 
 Plano médio que mostra o 

tocador de berimbau e o 

pandeirista. Microfone da 

equipe de reportagem para 

captura do som aparece na 

parte inferior do vídeo. 

Imagem frontal. Aos 

poucos a câmera fecha o 

zoom para mostrar o toque 

do berimbau, cujo 

instrumento (cabaça) está 

na altura do peito do 

percussionista. 

Som de berimbau identificado no 

plano com a imagem do 

percussionista no momento em que 

toca o instrumento musical. Sendo 

possível ver a imagem do 

microfone, quando a câmera faz 

zoom de aproximação. Segue ao 

fundo o som do pandeiro no ritmo 

da capoeira, acompanhando o 

berimbau. 
 

OFF: No aniversário do 

centenário 

Plano geral do interior da 

igreja com a câmera 

localizada no corredor 

central, no meio da igreja. 

O altar-mor ao fundo no 

vídeo é o destaque. Os fieis 

estão de pé nos assentos da 

direita e da esquerda na 

igreja. 

Som que lembra música 

instrumental no interior da igreja 

como parte dos rituais da missa  
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do Mercado  Plano geral médio com o 

Mercado Modelo 

ocupando, na diagonal, a 

maior parte do vídeo. No 

canto inferior esquerdo, 

parte do antebraço e dedo 

do personagem que 

apontam para o mercado 

aparecem. Movimento 

rápido de colagem desta 

imagem no plano seguinte.  

Som ambiente rua. Observa-se que 

neste plano que aparece 

rapidamente na edição aparece na 

parte inferior do vídeo a imagem 

superior do polegar e a parte 

superior do punho que aponta em 

direção ao mercado. Possivelmente 

a mão é do personagem que vai 

aparece em seguida. 

 

Modelo Em zoom que abre do 

braço para o corpo do 

personagem em plano 

médio. Ele está na diagonal 

e aponta para o mercado. 

Voz do personagem sob o off da 

repórter já aparece neste plano 

  

 

 

muitas declarações de amor.  
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 Grande plano com o cantor 

e compositor de perfil que 

gesticula com as mãos na 

altura do queixo. São 

gestos de oração, de prece, 

conforme a canção entoada 

pelo cantor e compositor.   

Idem  

 
SONORA COM "CHOCOLATE 

DA BAHIA", cantor e 

compositor: [ele canta] 

"Menininha do Ganto ê, 

menininha do Ganto á. Oh, minha 

mãe, menininha acendo uma vela 

no pé do orixá. 

 

 

Plano médio com o canto 

levemente na diagonal em 

relação à câmera. Ele olha 

para a câmera para, em 

seguida, centrar o seu olhar 

na repórter.  Sempre com 

os braços elevados um 

pouco acima dos ombros. 

Canto do personagem "Chocolate da 

Bahia" (cantor e compositor): 

"Menininha do Gantoê, Menininha 

do Gantoa, 

Oh, minha mãe Menininha acenda 

uma vela no pé do orixá 

 

 
Fala com a madrinha Oxum, o 

Mercado Modelo tá no seu lugar". 

Plano muito geral como na 

abertura da matéria, ou 

seja, o primeiro plano 

editado. 

Fala com a madrinha Oxum  

O Mercado Modelo tá no seu lugar’ 
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APRESENTADORA: Depois de 

ter os caixas arrombados, um 

incêndio destruiu uma agência do 

Banco do Brasil em Ibirataia, no 

Sul do Estado. A tentativa de 

roubo foi onte, à noite, e durante a 

ação dos bandidos, a cidade 

chegou a ficar sem energia. 

Apenas hoje os moradores 

notaram o fogo e os caixas 

arrombados. Ninguém ficou 

ferido. A polícia está no local. 

Você vai ver agora imagens do 

fogo que tomou conta da agência 

do Banco do Brasil, enquanto os 

bombeiros não chegavam um 

voluntário tentava controlar as 

chamas com um jato de água 

[Interrupção da captura da 

edição].    

Plano próximo frontal da 

apresentadora. 

Som ambiente de estúdio. Voz no 

vazio. 
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APÊNDICE X 

Termo de Cessão da Entrevista Ivan Ayrá 
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APÊNDICE Y 

Termo de Cessão da Entrevista Doudou Thioune 
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