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A Festa do Divino no Maranhão 

Dentre os muitos festejos que fazem parte da cultura popular do Maranhão, a festa do Divino 

Espírito Santo se destaca como um dos mais importantes, por sua ampla difusão e pelo impacto 

que tem sobre a população. Hoje, existem dezenas de festas do Divino espalhadas por todo o 

Estado, levando adiante uma tradição viva e dinâmica, em que se destaca a beleza do repertório 

musical. Isso representa um riquíssimo patrimônio cultural, até hoje muito pouco documentado e 

divulgado fora de seu próprio universo.  

Toda a festa do Divino gira em torno de um grupo de crianças, chamado império ou 

reinado. Essas crianças são vestidas com trajes de nobres e tratadas como tais durante os dias da 

festa, com todas as regalias. O império se estrutura de acordo com uma hierarquia no topo da 

qual estão o imperador e a imperatriz (ou rei e rainha), abaixo do qual ficam o mordomo-régio e 

a mordoma-régia, que por sua vez podem estar acima do mordomo-mor e da mordoma-mor. A 

cada ano, ao final da festa, imperador e imperatriz repassam seus cargos aos mordomos que os 

ocuparão no ano seguinte, recomeçando o ciclo.  

A festa se desenrola em um salão ricamente decorado chamado tribuna, que representa 

um palácio real. A abertura e o fechamento desse espaço marcam o começo e o fim do ciclo da 

festa, durante o qual se desenrolam as diversas etapas que, em conjunto, constituem um ritual 

extremamente complexo: abertura da tribuna, buscamento e levantamento do mastro, visita dos 

impérios, missa e cerimônia dos impérios, derrubamento do mastro, repasse das posses reais, 

fechamento da tribuna e carimbó de caixeiras. Cada uma dessas etapas pode ser conduzida de 

várias maneiras e as informações aqui contidas não devem ser vistas como uma descrição do 

modo “correto” de festejar o Divino, mas apenas como uma versão dentre várias possíveis.    

 Entre os elementos mais importantes da festa do Divino estão as caixeiras, senhoras 

devotas que cantam e tocam caixa acompanhando todas as etapas da cerimônia. As caixeiras de 

São Luís são em geral mulheres negras, com mais de cinqüenta anos, que moram em bairros 

periféricos da cidade. É sua responsabilidade não só conhecer perfeitamente todos os detalhes do 
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ritual e do repertório musical da festa, que é vasto e variado, mas também possuir o dom do 

improviso para poder responder a qualquer situação imprevista. As caixeiras do Divino são 

portadoras de uma rica tradição que se expressa nas cantigas que pontuam cada uma das etapas 

da festa. É esta tradição que este livro-CD pretende registrar.  

* * * 

 O culto ao Divino Espírito Santo, em suas diversas manifestações, é uma das mais antigas 

e difundidas práticas do catolicismo popular brasileiro. Sua origem remonta às celebrações 

realizadas em Portugal a partir do século XIV, nas quais a terceira pessoa da Santíssima Trindade 

era festejada com banquetes e distribuição de esmolas aos pobres. Essas celebrações aconteciam 

cinqüenta dias após a Páscoa, comemorando o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo 

desceu do céu sobre os apóstolos de Cristo sob a forma de línguas de fogo, segundo conta o Novo 

Testamento. Desde seus primórdios, os festejos do Divino, realizados na época das primeiras 

colheitas no calendário agrícola do Hemisfério Norte, são marcados pela esperança na chegada de 

uma nova era para o mundo dos homens, com igualdade, prosperidade e abundância para todos.  

 A devoção ao Divino encontrou um solo fértil para florescer nas colônias portuguesas, 

especialmente no arquipélago dos Açores. De lá, espalhou-se para outras áreas colonizadas por 

açorianos, como a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e diversas partes do Brasil. É provável 

que o costume de festejar o Espírito Santo tenha chegado aqui já nas primeiras décadas de 

colonização. Hoje, festas do Divino podem ser encontradas nas mais diferentes regiões do país, 

de Santa Catarina ao Amapá, apresentando características distintas em cada local, mas mantendo 

em comum elementos como a pomba branca e a santa coroa, a coroação de imperadores e a 

distribuição de esmolas. 

 No Maranhão, o culto ao Divino Espírito Santo provavelmente teve início com os colonos 

açorianos e seus descendentes, que desde o início do século XVII começaram a habitar a região. 

Em meados do século XIX, a tradição da festa do Divino estava firmemente enraizada entre a 

população da cidade de Alcântara, de onde teria se espalhado para o resto do Maranhão, 

tornando-se muito popular entre as diversas camadas da sociedade, especialmente as mais pobres. 

Essa popularidade entre os setores mais humildes da população maranhense, inclusive os 

escravos, talvez possa ser explicada pela ênfase não só na fartura, mas também na fraternidade e 

na igualdade, que o culto ao Divino costuma apresentar. Esse aspecto aparece, por exemplo, na 
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Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, que diz que “nós todos, quer judeus, quer gentios, 

quer escravos, quer livres, fomos batizados em um só Espírito para constituirmos um só corpo”. 

 

 

 

 Hoje, a devoção ao Divino é uma das mais importantes práticas religiosas do Maranhão e 

cada uma das muitas festas existentes no Estado mobiliza várias centenas de pessoas. Embora a 

festa do Divino possa envolver gente de todos os extratos sociais, quase todos os participantes 

são pessoas humildes, de baixo poder aquisitivo, que se esforçam para produzir uma festa rica e 

luxuosa, onde não podem faltar as refeições fartas, a decoração requintada e caras vestimentas 

para os impérios. Por se tratar de uma festa longa, custosa e cheia de detalhes, sua realização leva 

vários meses e envolve muita gente, construindo assim uma grande rede de relações entre todos 

os participantes. “Como geralmente as crianças ascendem de mordomos-mor a régios e destes a 

imperador e imperatriz, as pessoas que se ligam à festa do Divino costumam empenhar-se pela 

sua realização durante vários anos e, às vezes, por toda vida”. (M. Ferretti 2000: 242)  

 Em São Luís e em diversas outras cidades maranhenses, a festa do Divino é estreitamente 

identificada com as mulheres, e em especial com as mulheres negras ligadas às religiões afro-

brasileiras. Esse fato distingue a festa do Maranhão das festas do Divino realizadas em outras 

regiões do país e lhe dá uma feição bem particular. Com exceção de algumas festas como a de 

Alcântara, organizada com o apoio de autoridades locais e sem vínculos com terreiros, a grande 

maioria das festas do Divino no Maranhão é realizada em casas de culto, onde a presença 

feminina é dominante.  

 Como aponta Sérgio Ferretti (1994: 23), “No Tambor de Mina - manifestação da religião 

afro-brasileira típica do Maranhão e predominante no Norte do Brasil - a mulher é maioria, tanto 

como médium de incorporação, quanto na chefia dos terreiros. Esta posição, apesar de maior nos 

terreiros antigos (que vêm do século passado), é também observada em terreiros mais novos, 

onde a Mina costuma coexistir com outros sistemas religiosos como: Cura ou Pajelança, Mesa 

Branca (kardecista), Umbanda e o Candomblé”. Para entender como isso veio a acontecer, é 

preciso estar atento a certas características do sistema escravista brasileiro. Comparadas aos 

homens, as mulheres escravas encontravam melhores condições de sobrevivência, trabalhando 

como lavadeiras, amas e cozinheiras ou saindo às ruas para vender seus quitutes, tendo assim 
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mais chances de comprar a própria alforria. Talvez por esta razão, as mulheres tenham sempre 

estado à frente dos terreiros e irmandades que, tanto durante a escravidão como nas primeiras 

décadas após a abolição, tiveram papel fundamental na sobrevivência dos escravos e seus 

descendentes. 

 

Nas casas de culto, desde o começo da religião das africanas tinha que se formar grupos, 

permanecer unidas para se ter mais força, então quem tem mais força para desenvolver esse 

trabalho? É o povo dos terreiros de Mina, que sempre tiveram as mulheres na frente. Então nós 

aprendemos com as mais velhas toda a sabedoria de se fazer essa festa, porque o Divino é uma 

festa de irmandade, e os terreiros são lugares de irmandade, e essa irmandade tem nós mulheres 

na frente, quer dizer, o grupo da seita, que participa da seita e está envolvido também na festa. 

Aqui na Casa das Minas são só mulheres e em todo lugar as mulheres é que seguram esse rojão. 

É claro que os homens vêm junto, participando, mas o mais pesado sobra para nós e não 

precisamos de homem para pensar todo o ritual. Nós temos força para correr atrás de tudo, para 

depois ver a festa ser bem executada, porque desde o começo a religião teve a participação das 

mulheres, elas que estão na frente e na festa de Espírito Santo é mais ainda. 

(Dona Celeste)  

Ao longo de muitos anos, as mulheres negras do Maranhão desenvolveram uma rica e variada 

tradição cultural que lhes permitiu enfrentar os rigores da escravidão e da discriminação racial, 

sexual e religiosa a que foram submetidas e que eventualmente ainda têm que enfrentar. Nessa 

tradição, a festa do Divino ocupa lugar de destaque. 

Eu sempre falo para minha filha das coisas que aprendi com as velhas mulheres, da importância 

de se valorizar as pequenas coisas, porque nós mulheres somos muito fortes e temos muito a 

ensinar, apesar de muita gente não valorizar isso, mas o passado mostra, é só saber ler. Acredito 

que essas velhas mulheres que ensinaram a gente a tocar caixa, a aprender mesmo a religião, 

não tiveram vergonha do que é nosso, elas foram muito corajosas, enfrentaram muitos 

problemas e a força das entidades favorece a mão das mulheres até mesmo para ajudar os 

homens, porque as vezes elas falam: “mamãe sai por aí com essa caixa pendurada no 

pescoço...”, mas eu digo para elas como é importante tocar essa caixa, pois você se sente forte, 

digna e cabe a nós mulheres essa função, quer dizer, tudo é digno, desde lavar uma roupa até 

saudar o santo. Essa herança não podemos deixar se acabar, foi a força que herdamos do 

passado.  

(Dona Nilza) 

Festejar o Divino não é prerrogativa exclusiva das mulheres, como provam as muitas 

festas lideradas por pais-de-santo. Além disso, os homens exercem funções específicas, 

participando no levantamento e derrubamento do mastro, ajudando na preparação do espaço da 

festa e na matança dos animais que serão consumidos, ou ainda tocando como músicos na 

procissão. Apesar de tudo isso, não há dúvida de que a alma da festa do Divino no Maranhão é 

realmente feminina. Praticamente toda a organização da festa - escolha de festeiros, arrecadação 
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de recursos, decoração – fica a cargo das mulheres; a parte cerimonial é responsabilidade das 

caixeiras e das rezadeiras; a preparação da comida é controlada por um grupo de cozinheiras que 

elaboram quitutes variados; e as vestimentas dos impérios (e em alguns casos dos festeiros e das 

caixeiras) são confeccionadas por um grupo de costureiras. 

Segundo dados do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, existem atualmente 

pelo menos cento e cinqüenta festas do Divino acontecendo ao longo do ano em 23 municípios 

maranhenses. Embora muitas festas aconteçam na época de Pentecostes, é também muito comum 

que sejam realizadas em outras épocas do ano. Nesses casos, o Divino Espírito Santo é celebrado 

juntamente com algum santo padroeiro, como São Sebastião, em janeiro, ou Santana, em agosto.  

 

As Caixeiras do Divino 

Quem sabe fazer festa do Divino é caixeira, porque ninguém mais entende dessa festa do que 

quem tá nas caixas. Tem dono de festa que não sabe pegar uma baqueta de caixa, você tem que 

mostrar tudo para ele não fazer de qualquer jeito. Às vezes, quando se entra na casa depois da 

missa, você bota a caixeira-mor para responder pelo festeiro. Nós não mandamos na festa, mas 

tem caso em que precisamos interferir direto para sair tudo nos conformes: caixeira responde 

daqui, caixeira responde de lá, essa parte somos nós e, na verdade, essa é a parte mais 

importante da festa. Então quem é a principal da festa? São as caixeiras, somos nós, a obrigação 

é deles, mas quem paga somos nós, com nosso conhecimento. 

(Dona Luzia)  

 

 As caixeiras de São Luís são, em sua maioria, mulheres negras, com mais de 50 anos, que 

moram em bairros periféricos da cidade e se envolveram com a festa do Divino ainda em criança, 

por serem filhas ou netas de festeiros, ou então por promessa de seus pais. As caixeiras mais 

velhas contam que, antigamente, cada caixeira tinha sua bandeirinha, uma menina que a 

acompanhava durante toda a festa, aprendendo os cânticos e os principais toques de caixa. Antes 

das festas, era comum ver as meninas imitando as caixeiras, cantando versos e tocando em 

pequenas latas de leite ou de manteiga. As bandeirinhas eram, antes de tudo, a forma encontrada 

pelas caixeiras do passado para perpetuar a tradição e formar novas caixeiras. Esse era um dos 

cargos mais disputados pelas meninas na época, chegando a ser mais cobiçado que o posto de 

imperatriz.  

Apesar de terem começado a participar desde cedo da festa do Divino, muitas dessas 

senhoras deixam de freqüentá-la assiduamente durante uma época de sua vida. O motivo é quase 

sempre o mesmo: depois do casamento, os deveres familiares não permitem que elas se ausentem 

muito tempo de casa. Muitas voltam a tocar após ficarem viúvas e os filhos terem crescido. 



 6 

Outras deixam os maridos para se dedicar apenas ao Divino, sendo a arte de ser caixeira a 

principal função de sua vida. 

Eu comecei nova, até porque minha avó era festeira, minha mãe participava, então eu nasci 

dentro da festa. Comecei tocando caixa aos dez anos, porque minha avó queria que todo mundo 

fosse caixeira, mas quando eu me casei, eu tinha vinte anos e eu parei de ir na festa, porque meu 

marido dizia que eu ficava muito tempo fora de casa, na fuzarca, não gostava desse negócio de 

terreiro, e também logo veio meus filhos. Mas quando ele faleceu, eu voltei, levava meus filhos e 

eles até participavam. Voltei de vez, hoje eu sou uma caixeira-régia de muitas festas, e essa é a 

minha profissão. 

(Dona Jacy) 

 

 O processo de formação de uma caixeira é lento, pois as cerimônias da festa do Divino 

Espírito Santo são muito complexas e detalhadas. Esse fato se reflete na existência de uma 

hierarquia entre as caixeiras, estabelecida de acordo com os anos de experiência e principalmente 

com o grau de conhecimento sobre a festa. Assim, cada grupo de caixeiras possui uma caixeira-

régia, que deve conhecer em profundidade todas etapas e detalhes da festa, pois é ela quem 

comanda as outras caixeiras e tem plenos poderes sobre tudo que acontece no salão. Não é fácil 

alcançar o grau de caixeira-régia. Muitas senhoras chegam a freqüentar festas do Divino por mais 

de trinta anos mas não conseguem ou não querem alcançar este posto. A caixeira-régia é ajudada 

diretamente pela caixeira-mor, que poderá substituí-la caso não esteja presente.  

Nem todas as pessoas que tocam caixa nas festas vão ser caixeira-régia, porque é muito 

compromisso assumir essa função. Tem que ter muita sabedoria na cabeça, porque caixeira-

régia não é qualquer uma que pode ser, porque ela é a caixeira de frente, ela tem que saber tudo 

direitinho sem errar nada, porque toda a responsabilidade da festa, tudo tá em cima da caixeira-

régia. Esse negócio de abrir tribuna, de fechar tribuna, é coisa séria, é preciso fazer essa 

obrigação certa. Tem muitas que só aprendem a cantar, mas não aprendem as partes principais, 

sentar Império, abrir e fechar uma tribuna, a cabeça não atina. A caixeira-régia não pode beber, 

tem que ficar na sala organizando quem chega, porque ela é a representante da dona do terreiro 

no salão do império.  

(Dona Dica) 

 

Os grupos de caixeiras vão se construindo por laços de parentesco e de amizade. Alguns 

reúnem até três gerações de uma mesma família; outros unem velhas amigas, dançantes de um 

mesmo terreiro de Tambor de Mina ou simpatizantes da festa. Alguns grupos têm laços bastante 

estreitos entre seus integrantes e são formados por senhoras que tocam sempre juntas, o que faz 

com que o grupo seja mais ou menos permanente. Outros grupos podem ter composição variável 

de acordo com as caixeiras que estejam disponíveis para tocar em determinada festa. É 

importante notar, ainda, que nem todas as caixeiras fazem parte de um grupo. Muitas vão para as 
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festas de forma independente, sem compromisso, apenas pela amizade, para ajudar as amigas ou 

para desfrutar da festa. 

Apesar da responsabilidade atribuída às caixeiras na festa do Divino, a remuneração 

recebida por elas é bastante limitada ou inexistente. Ser caixeira é um compromisso religioso e 

está ligado à devoção ao Espírito Santo, por isso não se deve esperar nenhum retorno financeiro 

nem benefícios materiais. Isso não modifica em nada o senso de responsabilidade e compromisso 

das caixeiras para com a festa; pelo contrário, evidencia ainda mais a dedicação e a fé que elas 

depositam no Espírito Santo.  

Na maioria dos festejos do Divino as caixeiras são tratadas com muito zelo e atenção pela 

dona da festa. Em algumas casas, elas recebem metros de tecido para confecção da roupa do dia 

da missa, e eventualmente pequenas quantias em dinheiro. Os festeiros geralmente possuem 

preocupação especial com a alimentação das caixeiras e, no final da festa, grande parte do que é 

dividido (bolos, mantimentos, lembrancinhas) é destinado a elas, como forma de agradecimento.  

 Nem todos os festeiros, contudo, são tão generosos. Muitas caixeiras têm reclamado que 

não estão mais sendo agradadas como deveriam, sempre enfatizando que já são senhoras de idade 

bastante avançada e, em muitos casos, com problemas de saúde. Na verdade, elas não esperam 

receber remuneração pelo serviço, mas sim auxílio para chegar à festa e principalmente para 

voltar para casa de noite ou de madrugada, quando não há mais transporte coletivo.  

 

Nem sempre os festeiros agradam a gente, mas eu deixo pra lá porque estou tocando para o 

santo, pedindo minha saúde, na devoção, vou pelo santo e é isso que importa, não peço nada pro 

dono de festa... Agora, tem umas que precisam, porque pagam duas, até três passagens para 

chegar na festa e não ganham nadinha, quer dizer, fica difícil. Não é que a gente vá por 

dinheiro, a gente vai pela devoção, mas assim como é nosso compromisso é deles também, então 

uma mão lava a outra.  

(Dona Lalá) 

 

Um aspecto bastante importante das caixeiras é sua relação com a religiosidade afro-

maranhense. Muitas caixeiras pertencem a terreiros de Tambor de Mina e tocam caixa como parte 

de suas obrigações para alguma entidade espiritual que é devota do Divino. Algumas caixeiras 

que também são filhas-de-santo podem entrar em transe com seus encantados em algum 

momento da festa, quase sempre no dia da abertura ou do fechamento da tribuna. Os encantados 

vêm para evitar que algum erro aconteça e atrapalhe o brilho da festa. Mesmo que não recebam 
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seus encantados, algumas caixeiras às vezes sentem sua presença e ouvem sua voz falando em 

seus ouvidos versos novos para serem cantados nessas ocasiões.  

Eu sou dançante de tambor desde a idade de 22 anos, comecei a dançar lá em São José dos 

Índios. Primeiro eu fui para o lado das caixas, depois eu fui saber que era porque eu tinha uma 

cabocla que gostava dessa festa, minha mãe-de-santo me explicou, porque logo ela se colocou 

para coordenar as caixeiras da casa, mas com um tempo meu mestre achou que ele tinha que ter 

um pedacinho de chão e aí eu abri aqui na minha casa mesmo, e aqui estou. Eu mesma toco 

caixa com Cabocla Mariana, ela toca caixa em cima de mim, e eu até faço uma salva para ela 

dia primeiro do ano, uma salva para o Divino Espírito Santo. Agora, eu não posso negar que é 

ela que me leva para tocar caixa aí fora, ela é desse movimento de caixa. 

(Dona Zezé) 

 

Embora as relações entre as caixeiras sejam muito marcadas pela amizade, as brigas, 

mexericos e desavenças também fazem parte do universo dessas mulheres. Muitas são as causas 

de conflito entre os grupos de caixeiras ou dentro de um mesmo grupo: ciúmes, rebeldia contra a 

liderança do grupo, rivalidades internas... É comum, durante uma festa, ouvir comentários de que 

determinada caixeira tenha errado na hora de abrir ou fechar a tribuna, tenha bebido demais ou 

tenha repetido versos. Algumas caixeiras chegam a dizer que “felicidade de caixeira é falar do 

mal-feito da outra”. Para evitar comentários, as caixeiras procuram sempre selecionar com quem 

tocam, mostrar toda a capacidade de improviso, cantar com a voz sempre afinada, não atrapalhar 

o verso das outras e respeitar a ordem das cantigas. Em um dos versos da “Dança das Caixeiras”, 

o receio de ser criticada pelas demais companheiras fica bastante evidente: 

Caixeira que está dançando 

Tu não pisa no meu pé 

Que eu não quero ser chamada 

No fuxico de mulher 

 

Uma das principais causas de conflito no universo das caixeiras do Divino diz respeito à 

hierarquia. Como a autoridade máxima de um grupo de caixeiras é a caixeira-régia, ela jamais 

admite que outra caixeira puxe um cântico antes dela sem que lhe seja dada permissão. 

Desrespeitar a hierarquia significa causar sérios problemas para o grupo.  

 Eu sempre falo para minhas caixeiras: nunca se atravessem na frente de uma caixeira-régia. 

Quer dizer, se você quer evitar mexerico, fuxico, espere sua vez de cantar. Quer puxar um verso, 

peça para a dona do salão, que é a régia. Eu falo isso pra elas não passarem vergonha quando 

não estiverem comigo, porque eu sou régia e não gosto de ninguém fazer festa para mim, porque 

se eu aprendi a respeitar as outras também tenho que exigir respeito na minha hora. 

(Dona Dica) 
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Existe muito isso entre nós caixeiras, de uma ficar falando da outra, se considerando melhor, 

mais inteligente. Então às vezes você está no final da festa, no dia de fechar a tribuna, e percebe 

o comentário de que é assim, assado, ou vê a outra que também é régia só te olhando, esperando 

que você dê qualquer vacilo, aí pode esperar que na próxima festa vai sair o comentário. Quer 

dizer, existe olho grande no teu conhecimento, muita falação, muita disputa e ninguém foge 

desses comentários, porque naquela hora você é um espelho, algumas querem se mirar, pra 

aprender, outras querem jogar pedra pra ver o circo pegar fogo. A disputa é por aí.  

(Dona Marcelina)  

 

Ao mesmo tempo em que disputam poder e prestígio, as caixeiras também usam o espaço 

da festa para reforçar laços de amizade e de solidariedade. É durante a festa que encontram as 

companheiras e colocam as fofocas em dia; que conversam sobre seus filhos, netos e maridos; 

que se consolam mutuamente dos sofrimentos cotidianos e que encontram apoio, estímulo e 

amizade. Como muitas caixeiras passam boa parte do ano participando de festas, as companheiras 

acabam se tornando uma nova família. Quando estão tocando juntas, percebe-se a alegria e o 

prazer do encontro. Nos intervalos dos toques e na hora do almoço, fazem brincadeiras, contam 

histórias e piadas e improvisam versos sobre as companheiras. 

Além de tudo isso, ser caixeira representa também, para essas mulheres, a oportunidade 

de uma ocupação digna em uma sociedade em que são marginalizadas por sua condição de 

mulheres, negras e idosas. Cantando para o Divino, encontram espaço para se relacionar e se 

divertir ao mesmo tempo em que mostram à sociedade que são as insubstituíveis portadoras de 

uma das mais ricas e expressivas tradições culturais do Brasil. 

Essa festa é a maior felicidade da gente porque quando se fica velha as pessoas pensam que você 

não tem mais nada para fazer, aí você toma a dianteira e vai tocar e saudar Espírito Santo, 

ajudando não só você, mas todo mundo, porque a graça se estende para todos. Na festa, a gente 

brinca, se diverte, ninguém te chateia. Eu me sinto mais viva, porque em casa ninguém me deixa 

fazer nada, eu sei que tenho dificuldades mas não estou morta, então vou para festa me divertir, 

cumprir minha missão junto com minhas companheiras, lá eu sou importante. 

(Dona Faustina) 

 

Embora não se possa dizer com certeza qual o número de caixeiras atualmente em 

atividade em São Luís, parece claro que esse número é relativamente pequeno e insuficiente para 

atender às dezenas de festas realizadas ao longo de todo o ano. Algumas caixeiras já se 

encontram surdas e doentes, o que as impossibilita de irem aos festejos, causando muito 

sofrimento a essas senhoras. Devido ao número reduzido e à idade avançada das caixeiras, a festa 

do Divino vem se simplificando nos últimos anos e muitas etapas estão deixando de ser 

realizadas, como o roubo e o carimbó. 
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Muita coisa está sendo abolida, precisou sair, até porque tem um problema sério: não se tem 

mais quase senhoras tocadoras de caixa. Elas estão reduzidas, estão velhas e cansadas, as que 

gostam mesmo estão com problemas de saúde, nas pernas, na cabeça, no coração, na vista, e as 

pessoas mais jovens não estão querendo sentar para aprender a tocar caixa, então isso cria uma 

dificuldade muito grande dentro do próprio ritual. Juntar roubo é cansativo, se anda muito e nós 

não podemos mais, o carimbó é uma fuzarca mas nem todas podem participar, então a gente vai 

deixando de fazer. 

(Dona Celeste) 

 

Essa situação se agrava pelo fato de que não há muita renovação entre as caixeiras. As 

mais velhas vão morrendo e não têm surgido caixeiras novas no ritmo necessário à manutenção 

da festa. Muitas são as explicações dadas por festeiros e caixeiras para o desinteresse das meninas 

de hoje pela festa do Divino, mas os argumentos mais freqüentes dizem respeito às mudanças nos 

costumes, especialmente no que se refere à maneira de criar os filhos. As caixeiras têm 

consciência de que a tradição que carregam está ameaçada e muitas se preocupam com isso. 

Eu acredito que essas mais novas não querem participar é mais pela criação de hoje, porque 

antigamente os pais tinham toda a força com seus filhos. Hoje não se tem mais essa voz ativa, a 

mãe está dizendo uma coisa e a filha está fazendo outra, e elas querem é estar no reggae, no 

pagode... Quer dizer, não vão se envolver com essas questões, embora tenham o dom, mas não se 

tem mais aquele domínio de outrora. Antigamente não, se começava de criancinha. Aqui em 

casa, por exemplo, eu tenho umas dez netas, nenhuma delas toca, quem toca são minhas filhas, 

umas duas filhas de criação, e duas irmãs minhas que tocam, as outras não querem, a gente 

cansa de rufar caixa aqui e elas não querem, parece que não se identificam. Agora, deixa tocar 

qualquer sambinha na televisão que elas estão rebolando na frente. 

(Pai Euclides)  

 

Bem, a gente se pudesse ensinava, mas aquelas que se interessassem a aprender, porque você 

não pode ensinar uma pessoa que não se interessa, ainda mais hoje em dia, que essas meninas 

não querem mais saber disso, não querem esse negócio de aprender a tocar caixa. Por isso, 

quando morrer essas caixeiras velhas vai acabar a festa, por que elas não se interessam em 

aprender a cantar caixa. Eu acho que elas acham feio, olha que eu já ouvi gente dizer assim que 

nós veste uma roupa bonita e bota um pedaço de pau no ombro, então uma pessoa dessas não 

vai ser caixeira, vai? Eu achava tão bonito se a gente pudesse fazer uma reunião, encontrasse 

umas meninas, umas mocinhas, pra gente ensinar a cantar, ensinar a tocar, mas elas não querem 

mais isso. Então agora está ficando pouca caixeira, porque uma morre pra cá, outra morre pra 

lá, depois não tem mais caixeira.  

(Dona Dica)  

 

É nosso dever pro Espírito Santo trazer mais devotas. Umas aprendem mais depressa, outras 

mais devagar, mas é assim mesmo... Até porque, minha filha, um dia a gente vai embora e quem 

vai continuar a festa? Ela não pode parar e quem vai continuar são as mais novas e por isso nós 

temos obrigação de ensinar com cuidado, porque senão a festa acaba. 

(Dona Celeste) 
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Etapas da Festa do Divino 

 

As Reuniões Preparatórias  

Os preparativos para a festa do Divino começam muitos meses antes da festa 

propriamente dita e mobilizam muita gente. Tudo começa com as reuniões preparatórias nas 

quais a dona da festa se encontra com os festeiros, isto é, com todas as pessoas que dividirão a 

responsabilidade pela festa, principalmente os pais das crianças que irão compor o império e 

também os padrinhos do mastro e da tribuna, se for o caso. Nessas reuniões, a dona da festa 

define a participação de cada um dos envolvidos, determinando os deveres de cada participante e, 

principalmente, a contribuição de cada um, que é proporcional à importância do cargo na 

hierarquia da festa. Em algumas festas, há quotas em dinheiro, enquanto que em outras os 

festeiros ficam diretamente responsáveis pela alimentação. Os cargos de imperador, imperatriz, 

mordomo-régio e mordoma-régia arcam com a maior responsabilidade, o que pode significar a 

obrigação de contribuir com carne de boi e de porco, galinhas, camarão seco, bolos, docinhos, 

bebidas alcoólicas, refrigerantes e lembrancinhas para distribuir entre os convidados. Os outros 

festeiros também ajudam, mas de maneira mais limitada.  

Além dos cargos já citados, o império inclui também diversas meninas que carregam 

bandeirinhas coloridas e um bandeireiro, rapaz que carrega a bandeira vermelha de Pentecostes, 

chamada bandeira real. Diversos outros cargos podem ser acrescentados, como por exemplo três 

crianças vestidas de anjos, nas cores verde, branco e rosa, representando respectivamente fé, 

esperança e caridade. A quantidade de crianças pode variar de acordo com os santos 

homenageados, como é o caso da festa de Dona Nilza, onde se festejam ao mesmo tempo Espírito 

Santo, Nossa Senhora de Fátima e São Benedito, cada um com seu próprio império, num total de 

33 crianças.  

 Nas reuniões preparatórias também são definidos o dia e o horário de cada etapa da festa, 

além de todos os outros detalhes, como por exemplo as cores que farão parte da decoração da 

tribuna e da roupa dos impérios.  

 

Abertura da Tribuna 

Primeira grande etapa da festa do Divino, a abertura da tribuna consiste em trazer para o 

salão principal da casa, ao som do toque das caixas, a pomba que representa o Espírito Santo, a 
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coroa do Espírito Santo (chamada de santa croa), a bandeira real e as demais bandeirinhas. Nessa 

etapa é necessária a presença de todas as crianças que compõem o império, bem como dos 

padrinhos da tribuna, responsáveis pelas despesas com a decoração do salão. 

A tribuna, o local onde se desenrola a festa, é um salão decorado no qual se destacam o 

altar com os símbolos do Divino e as cadeiras onde ficam sentadas as crianças do império. As 

cadeiras são armadas em forma de degraus, respeitando a hierarquia, ou seja, o imperador e a 

imperatriz ficam sentados acima do mordomo e da mordoma-régia, que por sua vez sentam acima 

do mordomo e da mordoma-mor. 

A data da abertura da tribuna varia de acordo com a data em que será realizada a festa. No 

passado, a cerimônia de abertura de tribuna era sempre realizada no Domingo da Ressurreição 

(Domingo de Páscoa). Hoje em dia, embora esse costume permaneça em diversas casas, muitos 

donos de festa, por razões econômicas, costumam abrir a tribuna em um período que varia entre 

dez e quinze dias antes do dia da missa dos impérios. 

Essa festa do Divino Espírito Santo, hoje ela está reduzida, devido ao custo de vida, que tá muito 

caro. Mas ela começava Domingo da Ressurreição, era Domingo da Páscoa que era a abertura 

das tribunas, e aí levava até o dia de Pentecostes, todos os domingos tinha que se saudar 

Espírito Santo, porque a tribuna estando aberta é obrigação. As caixeiras se reuniam para 

saudar Espírito Santo na casa da festa, todo domingo tinha aqueles toques, de três horas até seis 

horas, depois se oferecia uma comida para quem estivesse, e já era uma festa aquela reunião, 

até chegar o dia exato de começar a festa maior, mas hoje em dia quase ninguém faz assim. 

(Dona Celeste)  

 

Na abertura da tribuna, a dona da festa canta e as caixeiras repetem versos falando da 

descida do Espírito Santo à terra. Eis alguns dos versos cantados pela dona da festa: 

Meu Divino Espírito Santo 

Vem cansado de voar 

Ele parou na porta 

Na porta do tribunal 

 

 Vem chegando Espírito Santo 

Voando daquela altura 

Entrando no tribunal 

Para abrir sua tribuna 

 

Divino veio do céu 

Voando sobre a floresta 

Senhora caixeira-régia 

Estou lhe entregando a festa 
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Esses primeiros versos são respondidos apenas pela caixeira-régia, que a partir desse momento 

recebe a função de comandar todo o restante do ritual, junto com as demais caixeiras. A 

caixeira-régia pede então que as demais caixeiras toquem o Espírito Santo Dobrado (ver CD 

1, faixas 2 e 3) e começa a fazer as primeiras invocações: 

Meu Divino Espírito Santo 

Aqui no tribunal chegou 

Eu vou dar graças a Deus  

Graças a Deus e louvor



 14 

Vinde meu senhor São Pedro 

Que por vós estou chamando 

Venha me abrir o salão 

Do Divino Espírito Santo 

 

Vinde meu Espírito Santo 

Que por vós estou chamando 

A tribuna está aberta 

E por vós está esperando 

 

Depois da caixeira-régia, cada caixeira canta um verso, entre eles: 

 

Vinde meu Espírito Santo 

Todo coberto de véu 

Sua festa está começando 

Venha descendo do céu 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Onde vós tava escondido 

Lá no céu atrás das nuvens 

Seja bem aparecido 

 

As portas do céu se abriram 

O pombo branco avoou 

Sentou pra ser festejado 

Na festa do imperador 

 

Já chegou Espírito Santo 

Que viemos festejar 

Perante suas caixeiras 

Ele pousou no altar 

 

A abertura da tribuna é um momento de grande atenção e responsabilidade, pois as 

caixeiras costumam dizer que uma tribuna bem aberta é sinal de festa abençoada e bonita. É 

o momento onde a caixeira-régia deve mostrar toda a sua habilidade ao cantar e comandar 

as companheiras. Os versos de abrir a tribuna não são totalmente improvisados e obedecem 

a uma certa ordem: primeiro canta-se invocando o Espírito Santo, para que este venha 

abençoar e proteger os seus festeiros; depois se canta para São Pedro que, segundo as 

caixeiras, é quem “guarda a chave” da tribuna. 

O momento de abrir a tribuna é realmente o que mais me deixa emocionada, me faz 

chorar, porque é muita responsabilidade você chamar Deus para a terra, e nesse momento 

é isso que nós caixeiras fazemos. A caixeira-régia usa toda sua mentalidade, sua 

experiência, seu conhecimento, e com a ajuda das colegas cumpre essa missão, de reabrir 
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a festa acabada no ano anterior. Eu realmente acho uma capacidade sem tamanho essa 

função de caixeira por causa principalmente dessa parte, que me emociona, faz chorar de 

alegria e satisfação, quer dizer, nós, simples mulheres mortais, louvando ao Espírito Santo 

e ele vindo nos atender.  

(Dona Luzia)  

Buscamento e Levantamento do Mastro  

O mastro é um dos principais símbolos da festa do Divino. Trata-se de um tronco de árvore 

liso, sem galhos, que geralmente mede de 6 a 7 metros de altura. Em algumas casas, como 

na Casa das Minas, na Casa de Nagô e na Casa Fanti-Ashanti, ele é pintado de branco e 

azul ou de vermelho e branco. Segundo Dona Celeste, “o azul é a cor do céu e de Maria. 

Quando a festa cai em maio, o mastro recebe o nome de Manoel da Vera Cruz. Quando a 

festa cai em junho, mês de São João, a cor é branca e vermelha, sendo batizado de João da 

Vera Cruz”. (S. Ferretti 1995: 183) Em muitas festas o mastro é recoberto por galhos de 

murta, e nele são amarradas frutas e garrafas de vinho e cachaça. No topo do mastro, é 

colocada uma bandeira com a imagem da pomba do Divino, chamada mastarel, e às vezes 

também um bolo de tapioca que, conforme nos disse Mãe Elzita, é para dar de comer aos 

pombos que ali costumam pousar. É muito comum que o mastro seja chamado “Oliveira”, 

em referência à árvore sagrada onde pousou a pomba do Espírito Santo após o dilúvio, e 

também ao Horto das Oliveiras, onde se deu a Paixão de Cristo. 

O Espírito Santo veio ao mundo em forma de um pombo. Esse mastro que a gente levanta 

pra poder levantar a festa foi a primeira árvore que o pombo sentou pra que ele pudesse 

anunciar a vinda de Cristo, então se dá o nome de Oliveira. Todas as festas do Espírito 

Santo têm que ter o Oliveira, porque a pessoa olha e enxerga o pombinho lá em cima 

bordado ou pintado em um pedaço de fazenda, representando a árvore do Espírito Santo. 

(Dona Nilza) 

O buscamento e o levantamento do mastro geralmente acontecem no mesmo dia. 

São eventos festivos e atraem muita gente, não só participantes da festa, mas também 

vizinhos e curiosos. As despesas com a preparação e transporte do tronco são 

responsabilidade dos padrinhos do mastro, escolhidos no ano anterior. O mastro é quase 

sempre deixado em um bairro próximo ao da casa da festa e é trazido de lá nos ombros de 

um grupo de homens, em um animado cortejo acompanhado pelas caixeiras e por grupos de 

pagode ou bandas de música contratadas pela dona da festa. O clima é de diversão e 

brincadeira, e não faltam as gracinhas como “segura o pau!”, “cuidado com o pau!” etc. 
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Pouco antes de ser levantado, o mastro é batizado pelos padrinhos com raminhos de 

murta e água benta com as seguintes palavras: 

Te batizo Oliveira 

Com toda a tua formosura 

Não te dou os santos óleos 

Porque não és criatura 

 

Enquanto isso, as caixeiras cantam versos referentes ao batismo: 

Batizamos Oliveira 

Com amor e devoção 

Cristo também foi batizado 

Pelas mãos de São João 

O levantamento do mastro é um momento de grande expectativa, tensão e euforia. São 

preparadas três ou mais tesouras (dois grandes pedaços de madeira em forma de cruz, 

amarrados ao meio com cordas de armar rede), que ajudam a distribuir o peso do mastro. 

Para levantá-lo, nele são amarradas quatro grandes cordas, puxadas ao mesmo tempo por 

vários homens. Nessa hora, muitas pessoas rezam e fazem pedidos para que nada dê errado. 

Quando o mastro se encontra totalmente erguido, são disparados foguetes, todos batem 

muitas palmas e alguns, mais emotivos, chegam até a chorar. As caixeiras executam o 

toque Nossa Senhora da Guia (ver CD 1, faixas 9 e 10) cantando versos próprios para a 

ocasião, como por exemplo: 

Levantamos Oliveira 

Com grande satisfação 

Divino subiu ao céu 

Alegrando os coração 

 

Sobe alto, Oliveira 

Vai subindo devagar 

Sobe meu Espírito Santo 

Que perto de Deus vai ficar 

 

Depois de o mastro ter sido levantado, as caixeiras recomeçam seus cânticos falando da 

satisfação de ver o mastro de pé e executam o toque Dança das Caixeiras (ver CD 1, faixas 

14 e 15), demonstrando alegria por mais uma missão cumprida. Em seguida, todos se 

dirigem para dentro do salão da casa da festa, onde é rezada uma ladainha. Após a ladainha, 

é servido a todos os presentes um farto jantar, cujas despesas são pagas pelos padrinhos do 

mastro. A partir do levantamento do mastro e até o dia principal da festa, pelo menos uma 
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vez por dia deve ser cantada uma Alvorada (ver CD 1, faixas 4, 5 e 6), toque de caixas que 

pode ser cantado às seis horas da manhã, ao meio-dia e às seis da tarde, e é sempre seguido 

pelo toque Santana (ver CD 1, faixas 7 e 8). 

 No buscamento e levantamento do mastro há uma combinação estreita de seriedade 

e brincadeira, e talvez por isso esses momentos estejam entre as etapas mais apreciadas de 

todo o ciclo da festa. 

O mastro é do Espírito Santo, quando se está indo buscar o mastro se está indo buscar a 

árvore do Espírito Santo, a alegria da festa. Quando chega o dia do levantamento é aquela 

coisa, e chega gente e bebe e faz folia, os homens brincam, às vezes até demais, é assim, 

tem que ter fuzarca. Agora, ele também tem o lado do batismo, mais sagrado, com mais 

respeito, feito com as caixas, é as duas coisas. 

(Mãe Elzita) 

 

Eu me emociono muito no levantamento do mastro, antes dele ser o “Oliveira” ele é só um 

pedaço de madeira, mas depois de batizado ele vira uma árvore sagrada onde o Divino se 

assentou, já que tem a bandeira lá em cima. Então a gente levanta ele, a gente fica com 

tanta ansiedade que o mastro vai chegar lá em cima, levantar a festa, e a gente pedindo 

pra que ele não caia, com fé, e a gente aqui canta “Nossa Senhora da Guia”, quer dizer eu 

acredito que é pelas nossas orações, pela forma do cantar, do tocar as caixas com amor 

que os homens conseguem levantar sem derrubar, a gente pede aqui e o Divino abençoa os 

homens lá, e tudo dá certo. 

(Dona Zezé)  

 

Visita dos Impérios 

Durante a semana principal da festa, entre o levantamento do mastro e o domingo da missa, 

o Espírito Santo sai em cortejo para visitar as crianças que formam o império. A visita pode 

ser feita a uma criança de cada vez ou, como ocorre na Casa das Minas e em outros lugares, 

a duas crianças ao mesmo tempo em um só local (imperador e imperatriz ou mordomo e 

mordoma-régia). O cortejo é formado pelas outras crianças do império, caixeiras, 

bandeireiro, festeiros e pessoas amigas. A criança que está sendo visitada espera o cortejo 

em sua casa junto com seus familiares e convidados e costuma oferecer um lanche com 

doces, salgadinhos e refrigerantes. As caixeiras tocam na porta, cantam e dançam no 

interior da casa.  

Missa e Cerimônia dos Impérios  

A missa e a cerimônia dos impérios são o coração da festa do Divino. Ocorrem no domingo 

de Pentecostes, que é o dia principal da festa. Cada dona de festa escolhe uma igreja e 
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encomenda uma missa que conta com a presença dos impérios e das caixeiras, de pessoas 

amigas devotas do Espírito Santo e, no caso das festas realizadas em terreiros, dos filhos-

de-santo da casa. Algumas donas de festas costumam mandar convites para autoridades e 

pessoas ilustres da cidade. No ano de 2000, por exemplo, a Casa das Minas recebeu durante 

a festa do Divino a visita do ex-Presidente da República José Sarney e do então Prefeito de 

São Luís, Jackson Lago.  

 É importante notar que a festa do Divino não tem vínculos formais com a Igreja 

Católica e que a missa nem sempre acontece com a permissão dos padres. Alguns chefes de 

terreiros contam que até poucos anos atrás havia padres que proibiam a entrada de cortejos 

nas igrejas quando sabiam que estes pertenciam a casas de Tambor de Mina. Atualmente 

isso não acontece com tanta freqüência, e já se encontram alguns sacerdotes que permitem 

cânticos com toque de caixas dentro das igrejas e chegam até a celebrar a missa nos 

próprios terreiros.  

Hoje em dia já se faz tudo dentro da igreja, mas isso é recente, até pouco tempo atrás tinha 

padre que não consentia o império de terreiros nas igrejas, se ficava do lado de fora, na 

porta, quando a missa acabava a gente reunia os impérios e cantava para o cortejo. 

Comigo aconteceu foi muito, mas teve vez que deu briga mesmo, ir em cima e em baixo, e 

se você perguntar, muitos chefes de casa vão dizer isso também. Agora, hoje tem alguns, 

como na igreja de São João, de Santana, que permitem até rufar as caixas dentro da 

igreja. 

(Pai Euclides) 

 

No dia da missa as caixeiras chegam cedo às casas da festa para executar uma 

Alvorada saudando o mastro. Depois, acompanham os impérios até a igreja onde será 

realizada a missa. Alguns padres costumam pedir para que a santa croa e a pomba do 

Divino, que estão na mão do imperador e da imperatriz, sejam colocados sobre o altar da 

igreja, e no final da missa geralmente fazem algum comentário sobre a importância do 

Espírito Santo. Após o término da missa, as caixeiras cantam o Hino da Missa (ver CD 1, 

faixas 11 e 12), no qual agradecem ao padre pela missa celebrada e fazem versos com 

pedidos de graça e de proteção.  

A procissão do império até a casa do festejo é um momento de grande beleza. Ao 

longo da procissão as caixeiras geralmente não tocam, dando lugar aos músicos 

contratados, que costumam executar ladainhas e hinos religiosos. As caixeiras voltam a 

tocar apenas perto da casa da festa. São estourados muitos foguetes anunciando a passagem 
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da procissão, e as pessoas dos bairros por onde passa o cortejo ficam esperando nas portas 

de suas casas. Algumas oferecem “jóias”, colocando certa quantia de dinheiro dentro da 

santa croa, carregada pela imperatriz; outras oferecem velas, foguetes e até alimentos. 

Muita gente espera o cortejo ajoelhada, como prova de devoção ao Divino Espírito Santo. 

Muita gente chora.  

Quando o cortejo chega da missa, a dona da festa se posiciona na porta da casa da 

festa e as caixeiras tocam Espírito Santo dobrado, pedindo que ela venha receber a 

procissão (ver CD 1, faixa 13). Antes de entrar, todos os participantes do cortejo devem dar 

três voltas ao redor do mastro e depois se dirigir à tribuna.  

Logo após a chegada, as caixeiras cantam versos ordenando ao mestre-sala que 

sente as crianças do império na tribuna, uma a uma. Em seguida é rezada uma ladainha 

comandada pela rezadeira, uma senhora que carrega um caderninho onde são anotados 

diversos benditos (cânticos dedicados aos santos católicos). Após a ladainha, as caixeiras 

tocam Santana e cantam agradecendo à rezadeira. Todos que participaram da reza também 

são abençoados em versos como esse:  

Quem rezou a ladainha  

Lá no céu tem seu valor 

Uma cadeira de ouro 

Do lado de nosso senhor 

 

Terminada a salva, as caixeiras começam a cantar para levar as crianças do império 

para o almoço. Os versos cantados convocam o bandeireiro para levar a comitiva para a 

mesa do almoço: 

 

Bandeireiro, bandeireiro 

Cumpra com sua obrigação  

Chame todos os impérios 

Reúna seu batalhão 

 

O bandeireiro, sacudindo a bandeira real, vai levando todo o império para a sala 

onde será servido o almoço, onde já está posta a mesa farta (tortas de camarão e carne, 

frango desfiado, carne de boi e porco, vatapá, macarrão, arroz, farofa, salada e 

refrigerantes). Enquanto as crianças comem, as caixeiras continuam a tocar Santana 

cantando versos sobre a refeição (ver CD 1, faixa 8). 
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Terminado o almoço das crianças do império, as caixeiras levam-nas para o salão 

principal da festa e ali permanecem por alguns instantes, até a dona da festa chamá-las para 

o almoço, quando tocam uma última saudação para o Divino e se despedem do império. 

Nesse momento as crianças tiram suas roupas de majestade e ficam descansando ou 

brincando, e o almoço começa a ser servido para todas as pessoas presentes. Nesse dia, a 

maioria das donas de festa contrata um grupo de pagode ou uma radiola (aparelhagem de 

som) para animar a festa. Algumas vendem bebidas, enquanto outras oferecem 

gratuitamente cervejas, vinhos e refrigerantes para os convidados. 

À tarde, as cerimônias recomeçam com toques de caixa e as caixeiras cantam para 

as crianças do império se apresentarem perante a tribuna. Quando já estão todas na sala, 

segue-se até o mastro, onde são colocadas várias cadeiras, para que as crianças e as 

caixeiras se sentem. Estas ficam cantando aproximadamente até as seis da tarde, quando 

começam a tocar a Alvorada, seguida da Dança das Caixeiras. Repete-se então o mesmo 

ritual da manhã, com as caixeiras levando o império para jantar. Depois do jantar, todos 

voltam para a sala principal e a caixeira-régia canta para sentar o império na tribuna. 

Quando todas as crianças estão sentadas, inicia-se a ladainha. Enquanto alguns rezam, 

outros se dirigem para a cozinha onde começa a distribuição do jantar para os convidados.  

Terminada a ladainha, as caixeiras cantam versos de agradecimento para todos que 

rezaram e a caixeira-régia dá início aos cânticos finais do dia, onde se homenageiam todos 

os membros da tribuna e se prestam os devidos agradecimentos ao Divino Espírito Santo. 

Após todos os cânticos, as crianças descem da tribuna e as caixeiras “arreiam” as caixas no 

chão, encerrando as atividades do dia (ver CD 2, faixa 15).  

Roubo do Império 

Em algumas casas de festa, antes do derrubamento do mastro costuma acontecer a 

cerimônia do roubo do império. Pela manhã, uma pessoa distribui pelas casas da vizinhança 

alguns objetos da festa: parte das vestimentas das crianças do império, algumas 

bandeirinhas e as insígnias reais. À tarde, as crianças do império vestem outra roupa, um 

pouco menos luxuosa que a primeira, e junto com as caixeiras e os convidados da festa 

fazem um cortejo que percorre as ruas da vizinhança. O cortejo vai parando em todas as 

casas onde se encontra algum dos objetos “roubados”. Em cada casa, as caixeiras cantam 
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versos improvisados e recebem do dono da casa não só o objeto roubado, mas também 

algum donativo para a festa - velas, bebidas, alimentos, doces, caixas de foguetes. Hoje em 

dia, poucas são as casas que realizam o roubo do império. Em algumas casas, essa etapa foi 

substituída por uma pequena procissão pois, segundo algumas pessoas, a cerimônia é muito 

cansativa e costuma durar mais de duas horas. 

 

Derrubamento do Mastro 

O derrubamento do mastro dá início ao final das festividades. Na Casa das Minas e na Casa 

de Nagô as pessoas saem diretamente do salão principal para o quintal onde está o mastro. 

Em outras festas, a cerimônia de derrubada do mastro acontece logo após a chegada da 

procissão. Nesse dia também se costuma contratar uma banda de músicos que ajudam as 

caixeiras na hora da cerimônia. 

Na hora do derrubamento, alguns homens ficam responsáveis por cavar o buraco 

onde o mastro está levantado e outros começam a amarrar cordas para ajudar na derrubada. 

Quando o buraco já se encontra bem fundo (aproximadamente um metro e meio), inicia-se 

a derrubada. Os homens vão descendo o mastro com todo cuidado com a ajuda de cordas e 

tesouras, enquanto as caixeiras tocam Nossa Senhora da Guia e cantam versos que 

lamentam a derrubada: 

Se eu pudesse, Oliveira, 

Tu não ias para o chão 

Mas tu vais ficar guardado 

Dentro do meu coração 

 

Quando o mastro já está no chão, todos batem palmas e se dirigem para dentro do 

salão da festa. Reza-se uma ladainha, todos jantam e em seguida as caixeiras levam as 

crianças do império de volta para o salão onde a caixeira-régia começará a realizar o 

repasse das posses reais. 

 

Repasse das Posses Reais 

O repasse das posses reais é um momento solene e de profunda emoção, em que os antigos 

festeiros se despedem e outros são escolhidos, as pessoas agradecem por graças alcançadas 

e as promessas são renovadas. Como o repasse é uma cerimônia longa, que com freqüência 

se estende por mais de duas horas, infelizmente não foi possível registrá-lo aqui. O repasse 
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começa com todas as caixeiras cantando e se despedindo do Divino. Em seguida, apenas a 

caixeira-régia puxa os versos, sendo acompanhada pela batida da caixa e pelo coro das 

demais companheiras. De acordo com a ordem dos versos, a dona da festa vai descendo as 

crianças da tribuna, uma a uma, retirando as insígnias reais das crianças que estão deixando 

seu posto e repassando-as àquelas que ocuparão o cargo na festa do próximo ano. 

A ordem em que o repasse das posses é realizado pode variar de festa para festa. Na 

Casa Fanti-Ashanti, por exemplo, o repasse começa pela imperatriz. As caixeiras cantam 

agradecendo pela festa do ano, desejam saúde e felicidade e pedem que ela seja uma boa 

filha e uma boa aluna; depois ela é retirada de sua cadeira e sua coroa, capote e luvas são 

entregues para a mordoma-régia, que reinará como imperatriz na festa do próximo ano. A 

mordoma-régia, por sua vez, é imediatamente sentada em seu novo lugar. Depois é a vez do 

imperador ceder suas insígnias para o mordomo-régio. Se houver mordomo e mordoma- 

mor, há novo repasse para que ocupem os novos cargos de mordomo e mordoma-régia, e 

novas crianças assumem o cargo por eles deixado. A cada troca de cargo, todos batem 

palmas e as caixas rufam. Muitas crianças ficam tristes e choram, o que emociona as 

pessoas presentes.  

Quando termina o repasse das posses, as caixeiras cantam para os demais festeiros, 

especialmente para os padrinhos do mastro e da tribuna. É nesse momento que os padrinhos 

são substituídos, embora alguns peçam para permanecer no cargo por mais um ano. 

Terminado o repasse das posses e a entrega dos cargos, é iniciado o fechamento da tribuna. 

O derrubamento do mastro é fator de tristeza entre as caixeiras, pois marca o começo do 

fim da festa e a separação entre elas após tantos dias juntas.  

É bonito mas também causa tristeza na gente, porque a festa está terminando e você vai 

deixar as colegas pra trás, mas quando você olha para trás e vê que tudo deu certo, que é 

mais uma missão cumprida, aí o choro é de alegria, porque você sabe que no próximo ano 

pode estar ali de novo, junto com suas companheiras. Porque no fundo a festa é nossa 

diversão, é onde a gente deixa os problemas de lado, e junto com as amigas fazemos a 

fuzarca.  Elas são nossa outra família, a família da festa.  

(Dona Lalá) 

 

Fechamento da Tribuna 
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O fechamento da tribuna é a cerimônia que encerra a parte solene da festa, quando se canta 

para guardar as caixas e as bandeiras e para recolher a santa croa e a pomba do Divino ao 

altar.  

A caixeira-régia começa cantando o Bendito de Hortelã, um longo cântico que conta 

a saga de Cristo na terra e com freqüência dura mais de quinze minutos (ver fragmento no 

CD 1, faixa 16). Quando termina, ela pede para todas as caixeiras se despedirem. Depois 

canta para se recolherem as bandeirinhas, a santa croa, a pomba e por último, a bandeira 

real, como se estivesse enviando o Espírito Santo para o céu. Nesse momento, todas tocam 

nas caixas e as colocam no chão, finalizando a festa. Após a cerimônia de fechamento da 

tribuna, começa a distribuição dos doces e lembrancinhas para todas as pessoas presentes. 

Carimbó de Caixeiras 

Embora também seja considerado parte da festa, o carimbó de caixeiras não tem o mesmo 

caráter de obrigação religiosa e é na verdade um dia de divertimento, onde os festeiros 

oferecem bebidas e comidas para as caixeiras e todas as pessoas que ajudaram no festejo, 

em agradecimento pela ajuda dispensada no ciclo da festa. É uma espécie de lava-pratos, 

onde é distribuído tudo que sobrou da festa. 

Na Casa das Minas, o carimbó acontece às seis horas da tarde, sem a presença das 

caixas, apenas ao som de palmas. Começa pelo serramento do mastro, no qual as pessoas 

vão cantando e rebolando, serrando o mastro aos poucos até que seja partido ao meio. 

Depois, são cantadas diversas cantigas curtas, muitas de caráter picante (ver CD 1, faixas 

20 a 26). Algumas pessoas costumam bater com colheres em garrafas vazias de cerveja, ou 

batucar nas mesas. Ao final, é servido para todos os presentes um prato típico da culinária 

maranhense: arroz de toucinho com camarão. Em outras casas, como na Casa de Nagô, o 

carimbó é feito de forma diferente, acontecendo ao longo do dia, com a presença das 

caixas, mas com o mesmo clima de alegria (Ver CD 1, faixas 17 a 19). Costuma-se tomar 

bastante cerveja e comer feijoada. 

O carimbó de caixeiras de São Luís é aparentado a diversas manifestações 

semelhantes realizadas em todo o Maranhão, conhecidas como bambaê, farra de Caixa e 

outros nomes. Todas essas manifestações têm em comum o fato de serem brincadeiras 

realizadas com o uso de caixas e terem alguma relação com a festa do Divino. A mais 

conhecida dessas brincadeiras é o cacuriá, uma estilização do carimbó realizado no 
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município de Guimarães, criada por Alauriano de Almeida (seu Lauro) e popularizada por 

Dona Teté. 

 

Outras Etapas 

A simplificação da festa do Divino nos últimos anos acarretou a extinção de algumas de 

suas etapas e brincadeiras. 

Pai Euclides nos explica como se dava o Roubo de Alvorada: 

As caixeiras se arrumavam, pegavam a bandeira real e iam procurar saber onde tinha 

outro mastro enterrado. Aí elas iam caladinhas, sem fazer o menor barulho, chegando lá 

rufavam as caixas e cantavam – isso se chamava “roubar alvorada”, então nesse dia era 

uma festa. A dona da festa que estava sendo roubada ia tratar todos aqueles visitantes, 

providenciava logo uma coisa, era cafezinho, doce, licor – porque naquela época a bebida 

era licor - e vice-versa, essa festa que foi roubada ela ia roubar em outra ou até nessa 

mesmo que roubou. Hoje essa coisa caiu, não se tem mais costume de roubar alvorada 

aqui em São Luís, porque as pessoas enterram o mastro em datas diferentes, Nagô e Casa 

das Minas é na mesma época, mas não tá mais tendo condições de roubar alvorada nessas 

casas, até porque agora tem um portão e não dá mais. Antigamente se entrava pelo fundo, 

eu pelo menos acompanhei muito o povo da Casa de Nagô entrando na Casa das Minas e 

vice-versa pra ir roubar alvorada lá no mastro, e os versos falavam que todas somos 

irmãs, mas hoje com as caixeiras velhas e os assaltos é difícil, não dá mais pra fazer essa 

fuzarca na rua.  

 

Outra brincadeira que acontecia no período da festa do Divino e hoje não se vê mais 

era a Prisão. Dona Faustina nos conta como ela acontecia: 

A prisão era pra impor o respeito no tribunal. Alguém que estava fumando, pessoas que 

estavam descompostas, mulheres com o vestido acima do joelho ou com o namorado de 

mão no ombro etc... A gente vinha com a bandeira vermelha, cobria aquela pessoa e as 

caixeiras rufavam as caixas, ou então se prendia com a fita vermelha. O imperador vinha 

com a imperatriz e amarrava aquela pessoa com uma fita vermelha, então aquelas pessoas 

que estavam sendo presas recebiam um monte de versos improvisados pelas caixeiras e 

essa pessoa presa, que eles chamavam de “passarinho”, tinha que dar uma prenda. Isso 

era uma coisa muito comum aqui em São Luís e era muito bonito, hoje já não se vê mais 

isso. 

 

Dona Jacy, caixeira-régia da Casa das Minas, nos fala sobre outro momento 

importante da festa que hoje não acontece mais: os pedidos de esmola. 

As festas do passado eram mais bonitas, tinham as esmolas: dia de domingo a gente se 

reunia e ia de porta em porta tirando esmola, cantando versos bonitos: “senhora dona da 

casa, Espírito Santo chegou, a gente veio tirar esmola, ele veio deixar louvor...” Aí essa 

aqui dava, outra dava, outras choravam, outra dava vertigem, tudo pelo amor no Espírito 

Santo e o tamanho da fé. As festas eram mais fortes, tinha mais fortaleza. Hoje se gasta 
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mais, porque antigamente as roupas eram de papel crepom, os brinquedos de malacacheta, 

de cartolina, a gente era muito bem tratada, tinha gengibirra que estourava que nem 

champagne... Hoje essas coisas estão se acabando, hoje a gente tem medo de pegar uma 

pedrada, tem os crentes... muitas coisas estão se modificando, eu acho que nunca morre, 

vai se modificando, mas nunca vai morrer. 

 

Os pedidos de esmola, característica marcante das festividades do Divino em vários 

lugares do Brasil, eram uma maneira de se conseguir ajuda para as despesas da festa. No 

passado, era comum ver caixeiras andando na rua, acompanhadas de uma menina 

carregando a santa croa. O cortejo ia de porta em porta, arrecadando donativos para a 

realização da festa.  

A festa do Espírito Santo era feita assim, pedindo esmola, não por necessidade, não por 

precisão, mas pra ver quem tinha bom coração, porque Deus não tem necessidade, por isso 

eu lembro quando era criança daquelas senhoras indo de porta em porta. Minha tia 

gostava de receber e botava a santa croa na minha cabeça, mandando eu fazer um pedido, 

eu não gostava muito mas hoje eu entendo o que era aquilo, ela dizia que se pedisse com 

fé, eu ia receber a graça. Isso era dentro da tradição, se usava aquele dinheiro pra vestir 

império, comprar comidas, em benefício da festa, mas hoje em dia não se vê mais isso nem 

nos bairros de pobre, porque as pessoas não acreditam mais em nada, estão descrentes, e é 

perigoso ser assaltada, xingada, avacalhada pela rua, e como são senhoras de idade e 

respeito, não se prestam a esse papel, mas eu acho que empobrece a festa, porque a 

tradição fica pela metade. 

(Dona Nilza) 

 

Atualmente, os pedidos de esmolas foram substituídos pela distribuição de cartas para 

conhecidos e amigos, alguns meses antes da festa. Quem recebe a carta entende que tem 

que dar uma “jóia” para a festa, ficando a quantia de acordo com as possibilidades de cada 

um. 

Embora muitas festeiras e caixeiras se mostrem descontentes com as transformações 

que aconteceram no ciclo da festa do Divino, também entendem que essas mudanças são 

necessárias para a continuação dos festejos, como nos disse Dona Maria, festeira do Divino 

há mais de 50 anos: 

A gente já perdeu muita coisa. Eu quando me entendi na festa, tinha tantas proibições que 

só vendo. Hoje está mais liberal senão ninguém participa, e uma festa sem gente, sem 

povão, não é Divino, porque Divino é festa para o povão, então a gente tem que fazer de 

um jeito mais moderno, como os recursos da gente dá, porque tem muita gente que valoriza 

essa festa. Tem gente que fala mal dizendo que é só pra velhos, mas tem gente que larga 

tudo para participar dela, então eu acho que ela muda para não morrer. É esse o nosso 

papel, não deixar essa cultura do nosso povo se acabar, porque nós já perdemos muita 

coisa. 
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A Caixa do Divino 

A caixa do Divino é um tambor em forma de cilindro, com duas peles, uma em cada ponta, 

afinadas por cordas laterais presas a dois aros de madeira. Os materiais usados para sua 

confecção podem variar bastante. Na maioria dos casos, o corpo é fabricado com 

compensado ou folha de zinco, e os aros feitos de jenipapo, madeira muito apropriada pois 

enverga com facilidade, sem quebrar. O couro pode ser de bode, cabra, cotia, veado ou 

outros animais. Muitas caixas dispõem de respostas, isto é, pequenas miçangas ou pedaços 

de pena de pato enfiados em cordões que vibram na pele oposta à que se toca, produzindo 

um som característico. As caixas são geralmente pintadas em cores vivas e podem ser 

decoradas com desenhos representando os símbolos do Divino. Instrumentos semelhantes à 

caixa do Divino maranhense são encontrados nos Açores, onde são chamados de tambores 

de folia, e também em diversos folguedos brasileiros. Tocada com duas baquetas de 

madeira, a caixa do Divino é sustentada por tiras de pano quando as caixeiras se 

movimentam. 

 

Toques e Cantigas 

No imenso repertório musical do Divino, destacam-se alguns toques considerados 

obrigatórios, que têm função determinada em etapas da festa e que nenhuma caixeira pode 

deixar de saber: Espírito Santo Dobrado, Alvorada, Alvoradinha, Santana, Nossa Senhora 

da Guia, Hino da Missa, Dança das Caixeiras e Repasse das Posses. Além desses, existem 

inúmeras outras cantigas que podem ser cantadas em diferentes momentos da cerimônia, e 

cada grupo de caixeiras possui seu próprio repertório. É muito comum que o repertório das 

caixeiras de São Luís seja enriquecido com cantigas trazidas das festas do interior do 

Maranhão. Um exemplo é a cantiga Eu chamei todas caixeiras (CD 2, faixa 3), trazida da 

cidade de São Bento, na qual nasceram Dona Dica e outras caixeiras de seu grupo. Cada 

cantiga possui um batimento ou maneira de tocar específica, que é executada por todas as 

caixeiras ao mesmo tempo, embora cada caixeira possa tocar a mesma cantiga com nuances 

diferentes e eventualmente com pequenas variações.  

 

O Canto 
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Cantar bem, com voz firme e afinada, é uma das habilidades mais importantes de uma 

caixeira. As caixeiras com freqüência passam vários dias cantando e podem cantar muitas 

horas em um mesmo dia, o que muitas vezes se torna cansativo, principalmente para as 

senhoras mais velhas e para as caixeiras-régias. As caixeiras costumam usar alguns 

artifícios para não cansar muito a voz e evitar a rouquidão: mastigam pastilhas de hortelã, 

tomam chá de gengibre e evitam tomar bebida muito gelada. Segundo Dona Celeste, o 

importante para cantar bem e evitar desgaste da voz é cantar com tranqüilidade e paciência: 

Realmente é cansativo passar o dia todo cantando, porque se vem da procissão no sol 

quente e nós não somos menininhas, mas tem que se cuidar da voz, não precisa esgoelar na 

hora de cantar porque assim ninguém agüenta. Por exemplo, não precisa se abrir toda a 

boca, cantar gritando, tem até um dizer:  

 

Cantar não vem de força 

 Não é preciso forcejar 

 Abra a boca, cerre os dentes 

 Deixe o bico soluçar 

 

 Quer dizer, se você canta devagar, com calma, esperando as outras, acompanhando a 

régia, você canta toda a vida e não fica rouca, não se desgasta. Tem que olhar, tem que 

ver, pra aprender. 

 

Em muitos casos, a melodia principal de cada cantiga pode apresentar diversas 

variações. Um exemplo é a cantiga Aurora Deus (CD 2, faixa 1). Na última vez em que 

Dona Celeste repete o refrão, a melodia é bastante diferente. Além disso, como em muitas 

outras manifestações da música tradicional brasileira, na festa do Divino no Maranhão é 

comum o canto a duas ou mais vozes simultâneas. Uma caixeira pode fazer uma segunda 

voz mais aguda do que a voz principal, como se pode ouvir no refrão da cantiga Lá no céu 

tem sete estrelas (CD 2, faixa 2). A segunda voz mais comum, contudo, não é cantada 

acima da melodia principal, mas abaixo, e por isso é chamada de baixão. O baixão é muito 

apreciado pelas caixeiras e, embora nem todas sejam capazes de cantá-lo, algumas se 

tornam especialistas nele. O baixão pode ser percebido em diversas faixas dos dois discos, 

como por exemplo no final da faixa 1 do CD 1 (Abertura da Tribuna). 

 

Os Versos 

As cantigas do Divino são em geral formadas por um refrão ou estribilho, cantado em coro 

por todas as caixeiras, e por versos cantados por uma caixeira de cada vez. A forma poética 
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usada com mais freqüência nas cantigas do Divino é a quadrinha, muito comum na poesia 

popular brasileira. A quadrinha é formada por quatro versos de sete sílabas cada um, 

rimando o segundo com o quarto. Esses quatro versos podem ser cantados de uma vez só, 

como nas cantigas Lá no céu tem sete estrelas (CD 2, faixa 2) e Bandeira verde (CD 2, 

faixa 8); ou podem ser intercalados com o refrão de diversas formas, como nas cantigas 

Espírito Santo Dobrado (CD 1, faixa 3) e Dança das Caixeiras (CD 1, faixa 15), em que os 

versos são cantados dois a dois, ou Bandeira Vermelha (CD 2, faixa 7), em que o refrão é 

cantado entre o terceiro e o quarto versos. 

Os versos cantados podem fazer parte do repertório tradicional ou podem ser 

improvisados na hora, conforme a situação. Dentre os versos do repertório tradicional, há 

alguns que podem ser cantados em praticamente qualquer cantiga e ocasião, como por 

exemplo: 

Meu Divino Espírito Santo 

Divino consolador 

Consolai as nossas almas 

Quando desse mundo for 

 

Outros são cantados apenas em uma determinada cantiga ou em uma ocasião específica, 

como os versos de Alvorada ou de Santana. Também existem versos que, embora possam 

ser cantados em diversas cantigas diferentes, estão encadeados entre si, como os versos 

seguintes:  

Fui no céu jogar com Deus 

Na mesa da comunhão 

Deus ganhou a minha alma 

Eu ganhei a salvação 

 

Salvação que tu ganhaste 

Mas não foi para ti só 

Pra repartir com as caixeiras 

Primeiro a caixeira-mor 

 

Qualquer caixeira que se preze tem que saber de cabeça um grande número de 

versos, principalmente os versos obrigatórios associados a certos toques, como os de 

Alvorada ou de Santana. É igualmente importante, porém, que a caixeira tenha a 

capacidade de improvisar versos para poder responder a qualquer situação imprevista. O 

dom do improviso é uma das qualidades mais apreciadas pelas caixeiras e pelos demais 
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participantes da festa, que com freqüência se divertem com o bom humor e a rapidez de 

raciocínio da caixeira que está improvisando. Às vezes isso chega a uma disputa aberta, 

com as cantigas chamadas de toadas de pique. 

 

 A gente chama “toada de pique”, porque elas ficam procurando saber se a gente sabe 

responder o que elas perguntam, porque às vezes quem não sabe fica calado, não 

responde. E quando a pessoa tem idéia, tem que dar aquela resposta certinha com ela. Isso 

é que é a importância da caixeira. Porque a caixeira quando é velha que vê uma mais 

nova, fica procurando ver se aquela sabe mesmo, se ela é caixeira, se ela é só de vaidade 

ou se é caixeira funda, então fica fazendo verso, fazendo perguntas, e a pessoa então tem 

que estar preparada pra responder aquela pergunta que ela tá perguntando. 

(Dona Celeste) 

 

Um exemplo da capacidade de improviso das caixeiras são os versos cantados por 

Dona Marcelina, que no cântico Bandeira Vermelha (CD 2, faixa 7) faz referência ao 

convite para gravar e ao estúdio em que foi realizada a gravação. 

 

 

DISCO 1 

Faixa 1 – Abertura da Tribuna 

Gravada ao vivo durante a abertura da tribuna da festa do terreiro Boa Fé, Esperança e 

Caridade (terreiro das Portas Verdes) em 12 de agosto de 2000. 

Grupo de Caixeiras de Dona Dica 

Solista: Dona Dica 

 

Na igreja da matriz 

Três pancada deu o sino 

Agora tamo abrindo 

A tribuna do Divino 

 

Na igreja do Senhor 

Os anjo do céu se ouviu 

Os anjo bateram palma 

Quando a tribuna abriu 

 

Quando a tribuna abriu 

Na igreja deu sinal 

Avisando seu festeiro 

Que a festa vai começar 

 

Graças a Deus o Senhor 
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Bom Jesus de Nazaré 

Terminamos de abrir 

Tribuna da boa fé 

 

Graças a Deus o Senhor 

Graças a Deus a Jesus 

Tribuna da boa fé 

Tá no pé da Santa Cruz 

 

Faixa 2 – Comentário sobre o toque Espírito Santo Dobrado  

Dona Celeste 

Faixa 3 – Espírito Santo Dobrado 

Grupo de Caixeiras da Casa das Minas 

Solista: Dona Jacy 

 

Nas horas de Deus amém 

Nas horas de Deus será 

Os anjos tão de joelho 

Fazendo pelo-sinal 

 

Meu Divino Espírito Santo 

É meu Pai é meu Senhor 

Que desceu do céu à terra 

Pra mostrar o seu valor 

 

Se Espírito Santo soubesse 

Quando era o vosso dia 

Descia do céu à terra 

Com prazer e alegria 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Estrela de todo dia 

Proteja suas caixeiras 

Queremos a sua companhia 

 

Meu Divino Espírito Santo 

É nossa prenda soberana 

É a flor de todo dia 

E roseira de todo ano 

 

Silêncio povo silêncio 

Quero salvar nosso Pai 

Que tá naquelas alturas 

Faz balanço mas não cai 

 

Sobre o mistério da cruz 
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Já raiou o véu do tempo 

Tamos todos festejando 

O santíssimo sacramento 

Faixa 4 – Comentário sobre os toques Alvorada e Alvoradinha 

Dona Celeste 

Faixa 5 – Alvorada 

Grupo de Caixeiras da Casa das Minas 

Solista: Dona Jacy 

 

Minha amiga folioa 

Me diga que horas são 

Se já deu Ave Maria 

Eu quero tomar benção 

 

Ave Maria já deu 

Ave Maria está dando 

Meu Divino Espírito Santo 

Nos botai vossa benção 

 

É seis horas, é seis horas 

Hora de Cristo rezar 

Maria traz o tapete 

Pros anjos se ajoelhar 

 

Já se vai o belo dia 

Já se vem a triste noite 

Meus senhores e senhoras 

Deus vos dê uma boa noite 

 

Boa noite, boa noite 

Boa noite nos dê Deus 

Salvação pra nossa alma 

Graças pra servir a Deus 

 

Já se vai o sol embora 

Deixando o mundo sem luz 

Ai peço que não me deixa 

Sem a chaga de Jesus 

 

O sol posto tá doente 

Se não sangra ele morre 

O sol posto é como sangue 

Que por toda veia corre 
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Faixa 6 – Alvoradinha 

Grupo de Caixeiras da Casa das Minas 

Solista: Dona Jacy 

 

Levantei de manhã cedo 

Pra varrer o varandão 

Encontrei nossa senhora 

Com o seu raminho na mão 

 

Refrão: Alvorada nova, novas alvoradas 

            De manhã bem cedo, sobre a madrugada 

            Alecrim cheiroso, Angélica dobrada 

            Ao sair da estrela, ela foi croada 

 

Eu pedi um galho a ela 

Ela me disse que não 

Eu tornei a repetir 

Ela me deu seu cordão 

 

Senhor padre São Francisco 

Me benza esse cordão  

Quem me deu foi Nossa senhora 

Com sua sagrada mão 

 

Numa banda tem São Pedro 

Na outra tem São João 

Bem no meio tem o letreiro 

Da Virgem da Conceição 

 

A Virgem da Conceição 

Ela é minha vizinha 

Eu vou convidar a ela 

Pra ser a minha madrinha 

 

MAIS VERSOS DE ALVORADA E ALVORADINHA 

 

O cantar das alvoradas 

É um cantar excelente 

Acordai quem está dormindo 

Alegrai quem está doente 

 

Se alevanta folioa 

Senta o pé na terra fria 

Vem ouvir tocar Alvorada 

Na capela de Maria 
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Se alevanta folioa 

Que já é chegada a hora 

Vem ouvir tocar Alvorada  

Na capela da Vitória 

 

Alvorada é tão bonita 

Quando vem rompendo o dia 

Deus vos salve Espírito Santo 

Filho da Virgem Maria 

 

O sol pensa que me engana 

Trago ele ao meu jeito 

Ele sai eu me levanto 

Ele se põe eu me deito 

 

De manhã o sol é reis 

Meio dia é reis croado 

As quatro horas ele é morto 

As seis horas sepultado 

 

O sol posto tá doente  

Tá com a cabeça amarrada 

As estrelas do céu choram 

Por se ver desamparada 

 

Lá se vai o sol sumindo 

Vai sumindo devagar 

Amanhã muito cedinho 

Ele vai tornar a voltar 

 

Quem me dera se eu pudesse 

Fazer o dia maior 

Dava um nó na fita verde 

Prendia o raio de sol 

 

Não chora, estrela, não chora 

Que ainda hoje estou contigo 

Só choras quando me vê 

Nas ondas do mar perdido 

 

Vou cantar as Alvoradas 

Não sei que Alvorada eu canto 

Vou cantar Alvoradinha 

Do Divino Espírito Santo 

 

O sol posto vai doente 

Vai com a cabeça amarrada 
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As estrelas do céu choram 

Por se ver desamparadas 

 

Não chora estrela, não chora 

Que ainda hoje estou contigo 

Choras quando tu me veres 

Nas ondas do mar perdido 

Faixa 7 – Comentário sobre o toque Santana 

Dona Celeste 

Faixa 8 – Santana 

Grupo de Caixeiras da Casa das Minas 

Solista: Dona Jacy 

 

Senhora Santana 

Senhor São Joaquim 

Queira nos valer 

Senhor do Bonfim 

 

Seu alferes da bandeira 

Vós queira me escutar 

Vamos levar os império 

Já é hora de manjar  

 

Meu Divino Espírito Santo 

Que na glória vós está 

Protegei todos império 

Que eu vou servir o manjar  

 

Arreda povo arreda 

Deixa os império passar 

Passa o cetro passa a croa 

Passa o império real 

 

Venha cá seu padre mestre 

Com seu livro de oração 

Venha me benzer 

Vou servir a refeição 

 

Te batizo mesa posta 

Com toda sua formosura 

Não te damos santos óleos 

Porque não és criatura 

 

Deus te salve mesa posta 



 35 

Ela é de tradição  

Pra servir todos impérios 

Do Divino Espírito Santo 

 

Meu nobre imperador 

Esta vai em seu louvor  

Não há ouro não há prata 

Que mereça o seu valor 

 

Minha nobre imperatriz 

Olhos de estrela do norte 

Eu peço pra Espírito Santo 

Pra lhe dar uma boa sorte 

 

Meu Divino Espírito Santo 

A vossa capela cheira  

Cheira a cravo cheira a rosa 

Cheira a flor da laranjeira 

 

Laranjeira dá ciência 

De quantas laranjas deixou 

Pra servir todos impérios 

Do Divino redentor 

 

Laranjeira dá ciência 

Bota a rama pelo chão 

Pra servir esses impérios 

Na hora da refeição  

 

Minha nobre imperatriz 

Escuta o que eu vou falar 

Terminaram de manjar 

Seguimos pro tribunal 

 

O padre tá na igreja 

Tá com a mão na pedra dela 

Imperador e imperatriz 

Estou aqui à vossa espera 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Meu Bom Jesus da coluna  

O terminaram de manjar 

Vamos indo pra tribuna 

 

Mais versos de Santana: 
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Senhora Santana 

Senhor São Joaquim 

Queira nos valer 

Senhor do Bonfim 

 

Santana é a maior santa 

Que no mundo tenho visto 

Ela é mãe da mãe de Deus 

É a avó de Jesus Cristo 

 

Senhora Santana 

Que vós tá fazendo 

Peneirando trigo 

Trigo está rendendo 

 

Senhora Santana  

Mãe de Deus amado 

Vós tem uma filha  

Maria chamada 

 

Senhora Santana 

Do cabelo louro 

Vós teve uma filha 

Em terra de mouro 

 

Senhora Santana 

Preparai mantel 

Que já é nascido  

Bom Jesus do Céu 

 

Senhora Santana 

Preparai cueiro 

Que já é nascido 

Jesus verdadeiro 

 

Senhora Santana 

Assubiu aos montes 

Por onde ela passou 

Deixou uma fonte 

 

Os anjos desceram 

Foram beber nela 

Que água tão doce 

Que fonte tão bela 

 

Tava na beira da praia 

Quando Santana embarcou 
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Foi a prenda mais bonita 

Que as ondas do mar levou 

 

Pelo rio abaixo 

Desce uma cadeira 

Vai Santana dentro 

Com suas caixeiras 

 

Pelo rio abaixo 

Desce um igarité 

Ele leva dentro 

Senhor São José 

 

Pelo rio abaixo 

Desce um batelão 

Ele leva dentro  

Senhor São João 

 

Pelo rio abaixo 

Desce um escaler 

Ele leva dentro  

A divina fé 

 

Zabelinha caiu n’água 

Caiu n’água foi ao fundo 

Vejam como é tão bonito 

Zabelinha pelo mundo 

 

Zabelinha caiu n’água 

Na ponta do escaler 

Vejam como é tão bonito 

Zabelinha da maré 

 

Zabelinha mana 

Mana zabelinha 

Vosso pai é rei 

Vossa mãe rainha 

 

Faixa 9 – Comentário sobre o toque Nossa Senhora da Guia 

Dona Celeste 

 

Faixa 10 – Nossa Senhora da Guia  

Grupo de Caixeiras da Casa das Minas 

Solista: Dona Jacy 
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Nossa Senhora da Guia 

Tá com a frente para o mar 

Para ver seu bento filho 

Que chegou de Portugal 

 

Nas horas de Deus amém 

Nas horas de Deus será 

As horas já tão chegada 

Do mastro se alevantar 

 

Valha meu Espírito Santo 

Que já é chegada a hora 

De vós assubir ao céu 

Ser a rainha da glória 

 

Tesoureiro, tesoureiro 

Ponha a tesoura na mão 

Tem cuidado tesoureiro 

Não deixa cair no chão 

 

Valei-me Nossa Senhora 

Valei-me Nosso Senhor 

Valha meu Espírito Santo 

Meu Pai, meu Redentor 

 

Balanceia, balanceia 

Quero ver balancear 

O mastro de Espírito Santo 

Em pé ele já está 

 

Meu coração tava triste 

Mas agora se alegrou 

O mastro de Espírito Santo 

Graças a Deus levantou 

 

Mais versos de Nossa Senhora da Guia: 

 

Nossa Senhora da Guia 

Me empreste seu manto 

Que eu quero subir ao céu 

Domingo de Espírito Santo 

 

Nossa Senhora da Guia 

Madrinha de São João 
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Eu também sou afilhada  

Da virgem da Conceição 

 

Nossa Senhora da Guia 

Ela é minha vizinha 

Eu vou convidar a ela  

Para ser minha madrinha 

 

Nossa Senhora da Guia 

Minha alma vossa é 

Me bote numa balança 

Faça de mim o que quiser 

 

Quando o mastro for acima 

Eu quero ser a primeira 

Eu quero pegar nas asas 

Do pombinho verdadeiro 

 

Que bonito pé de árvore 

Que a natureza criou 

Pra servir de mastarel 

Na festa do imperador 

 

Que bonito pé de árvore 

Pintado de vermelho e branco 

Pra servir de mastarel 

Na festa do Espírito Santo 

 

Que bonito pé de árvore 

Que nasceu pra ser feliz 

Pra servir de mastarel 

Na festa da imperatriz 

 

Que bonito pé de árvore 

Panha sol panha sereno 

Pra servir de mastarel 

Pra Jesus o Nazareno 

 

Faixa 11 – Comentário sobre o toque Hino da Missa 

Dona Jacy 

 

Faixa 12 – Hino da Missa 

Grupo de Caixeiras da Casa das Minas 

Solista: Dona Jacy  
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Refrão:  Viva o hino, viva o hino 

   Viva o hino brasileiro 

              Também viva Espírito Santo 

              Com seu retrato na bandeira 

 

O padre que disse a missa 

Que em Roma se ordenou 

Com três palavras benditas 

No sacrário ele fechou 

 

Quem rezou a santa missa 

O grande prêmio mereceu 

Pelo cálice pela hóstia 

Pelo vinho que bebeu 

 

Bandeleiro bandeleiro 

Arreúna vossa gente 

A bandeira encarnada 

É a primeira da frente 

 

Eu saindo da igreja 

Uma estrela brilhou 

Vem saindo da igreja 

O Divino Redentor 

 

Mais versos para cantar após a missa: 

 

O padre que disse a missa 

Um padre muito galante 

O padre celebrou a missa 

São Gonçalo de Amarante 

 

O padre que disse a missa 

Esta vai a seu louvor 

Não há ouro não há prata 

Que mereça seu louvor  

 

O padre que disse missa 

Lindo prêmio mereceu 

Recebeu um cravo branco 

Que veio das mãos de Deus 

 

O padre que disse a missa 

Lá no céu tem seu assento 
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Uma cadeira de ouro 

Encostada no sacramento 

 

O padre que disse a missa 

Divino vai lhe ajudar 

Lhe dando anos de vida 

Para na vida passar  

Faixa 13 – Cântico de chegada da missa 

Dona Jacy 

 

Senhora dona da festa 

Com prazer no coração 

Receba Espírito Santo 

Que da missa está chegando 

 

Senhora dona da festa 

Toda cheia de esperança 

Receba os seus impérios 

Que da missa está chegando 

 

Receba os seus impérios 

Que da missa está chegando 

Receba o povo todo 

Romeiro de Espírito Santo 

Faixa 14 – Comentário sobre o toque Dança das Caixeiras 

Dona Luzia 

Faixa 15 – Dança das Caixeiras 

Grupo de Caixeiras da Casa de Nagô 

 

Maria Correia: Dança dança folioa 

   Eu gostei de ver dançar 

                        Dança para alegrar 

O Divino celestial 

 

Sebastiana: Menina que está dançando 

       Passa a mão no teu cabelo 

                   Que do céu já vem caindo 

       Pinguinho de água de cheiro 

 

Maria Rosa: Caixeira que está dançando 

         Dança bem não dança mal 

                    O defeito que ela tem 

        De dançar não me puxar 
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Marcelina: Caixeira que está dançando 

       Não me pisa no meu pé 

                   Eu não quero ser chamada 

                   No libambo de mulher 

 

Luzia: Sapateia sapateia 

           Sapateia no tijolo 

           Na barra do teu vestido 

           Brilha prata brilha ouro 

 

Maria Correia: Vamos por aí andando 

             Ao redor desta beleza 

 Pela forte luz do sol 

 Jesus com sua grandeza 

 

Mais versos da Dança das Caixeiras: 

 

Vamos por aqui andando 

Ao redor desta beleza 

Quem quiser trocar eu troco 

Alegria com tristeza 

 

Alegria com tristeza 

Não há quem queira trocar 

A alegria me faz rir 

A tristeza me faz chorar 

 

Eu não tenho alegria 

Tristeza comigo mora 

Quando encontrar alegria 

Botarei tristeza fora 

 

Minha amiga folioa 

Eu vou cantar do começo 

Alegria eu tenho muito 

A tristeza eu desconheço 

 

Faixa 16 – Fechamento da Tribuna (Bendito do Hortelã) 

Grupo de Caixeiras de Dona Dica 

Solista: Dona Dica 

Gravada ao vivo durante o fechamento da tribuna da festa de Dona Nilza, em 12 de junho 

de 2000. 

 

Deus o salve o hortelã 

Salvador da boa fé 
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Se por cá não viu passar 

Bom Jesus de Nazaré 

 

Jesus passou meia noite 

Antes do galo cantar 

E as três marias atrás 

A Bom Jesus procurar 

 

Missa nova foi dizer 

Missa nova foi cantar 

Uma missa tão bonita 

Como a noite de natal 

 

Como a noite de natal 

Nasceu o menino Deus 

Nasceu com uma força humana 

Martirizando o judeu 

 

Na noite de natal 

Nasceu o menino Jesus 

Nasceu com a bola na mão 

No meio da bola uma luz 

 

Sete cravo e sete rosa 

Sete raminho de flor 

Na igreja bate o sino 

Quando a tribuna fechou 

 

Quando a tribuna fechou 

Na igreja bate o sino 

Agora tamo fechando 

A tribuna do Divino 

 

A tribuna estou fechando 

Quem mandou foi o Divino 

Vós me enrole os estandarte 

E também as bandeirinhas 

 

A tribuna está fechando 

A chave vai pra Lisboa 

A tribuna social 

Com a ordem da santa croa 

 

A tribuna está fechando 

A chave vai pra Belém 

Nós fechamos este ano 

Abre no ano que vem 



 44 

 

 

Faixa 17-19 – Carimbó  

Grupo de Caixeiras da Casa de Nagô 

 

Viva Espírito Santo/Bananeiro  

Refrão: Ô viva viva viva 

            Divino Espírito Santo 

 

Luzia: Este lindo carimbó 

           Ele veio do estrangeiro 

           Veio para essas caixeiras 

           Do Espírito Santo Verdadeiro 

 

Maria Correia: São João foi quem mandou 

                         Eu cantar carimbó pra ele 

                         Quero saber de você 

                         Oi como foi a beleza 

 

Refrão: Ô bananeiro ô bananá 

            Inda ontem eu comi a banana de lá 

 

Maria Correia: A banana tu comeu 

              Não me deu um pedacinho 

                         Eu queria dar a este moço 

                         Para fazer a ele um carinho 

 

Galinha preta  
Galinha preta no tronco da jurubeba  

Se tu quer pega  

Galinha preta lá do pé do ariri 

Se tu quer tá aqui 

Galinha preta lá no pé do cajueiro 

Se tu quer é ligeiro 

Galinha preta lá no pé do cajá  

Se tu quer é já 

 

Meu balaio  

Meu balaio meu balaio 

Meu balaio de guarimã 

Por causa deste balaio 

Eu me mudei lá do Cumã 

Aiê meu balaio 

 

Faixas 20-26 – Carimbó 

Gravadas ao vivo na Casa das Minas em 13 de junho de 2000.  

Grupo de Caixeiras da Casa das Minas 
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Vamo serrar capim  

Vamo serrá capim 

Capineiro 

 

Eu sou mestre Quirino serrador  
Eu sou Mestre Quirino (serrador) 

Serra o pau Quirino (serrador) 

Serra o pau no meio (serrador) 

Eu também sei serrar (serrador) 

Eu também quero pau (serrador) 

 

Eu tenho a junta do meu corpo toda mole  
Eu tenho a junta do meu corpo toda mole 

Eu tenho a junta do meu corpo toda mole 

Tu não me bole, tu não me bole 

Eu tenho a junta do meu corpo toda mole 

 

Me dá meu lenço/É de uma banda só  

Me dá meu lenço que eu quero me enxugar 

Paixão de amor faz a gente chorar 

 

Minha mãe cadê pandeiro 

Pandeiro rato roeu 

Valei-me Nossa Senhora 

O pandeiro não era meu 

É só de uma banda, é só de uma banda 

É só de uma banda, de uma banda só 

 

Mulata bonita  

Se tu vai pro Maranhão 

Me leva que eu também vou 

Maranhão é um jardim 

Eu dentro sou uma flor 

Ê mulata bonita (ai ai) 

Cadê teu barão (ai ai) 

Me bota na rede (ai ai) 

Me deita no chão (ai ai) 

 

Para pra beber  

Pára pra beber (paroara) 

 

Dona da casa eu sou da fuzarca  

Ô dona da casa 

Eu sou da fuzarca 

Se não tiver copo 

Eu bebo mesmo na garrafa 
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Senhora dona da casa 

Agora que eu quero ver 

No meio da multidão 

Não dê seu braço a torcer  

 

Senhora dona da casa 

Não banca as suas encolha 

Vai buscar sua garrafa 

Que eu quero uma saca-rolha 

 

DISCO 2 

 

Faixa 1 – Aurora Deus 

Dona Celeste 

 

Refrão: Aurora Deus, senhora, aurora Deus 

 Aurora Deus, senhora, Deus Deus Deus 

 

Minha amiga folioa, aurora Deus 

Como está, como passou, Deus Deus Deus 

Como está sua familia, aurora Deus  

Que a minha boa ficou, Deus Deus Deus 

 

Não vim onte, nem antonte, aurora Deus 

Só vim hoje porque pude, Deus Deus Deus 

Eu não vim mas eu mandei, aurora Deus 

Saber da sua saúde, Deus Deus Deus 

Faixa 2 – Lá no Céu Tem Sete estrelas 

Grupo de Caixeiras da Casa das Minas 

Solista: Dona Jacy 

 

Gente vamos para o céu 

Que os anjos vão nos levando 

Não me lembro de mais nada 

Só de Deus vou me lembrando 

 

Refrão: Lá nos céus tem sete estrelas 

 Que alumeia o meio do mar 

 Nós somos filhas de Deus 

 Nós devemos adorar 

 

Fui no céu contar estrela 

Na ponta de uma espada 

Quando eu cheguei no cruzeiro 

Já era de madrugada 
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Já era de madrugada 

Todos anjo já dormia 

Encontrei Nossa Senhora 

Rezando Ave Maria 

 

Encontrei Nossa Senhora 

Rezando Ave Maria 

As conta do seu rosário 

São bala de artilharia 

 

Eu olhando para o céu 

Uma estrela brilhou 

É Divino Espírito Santo 

Abençoando os pecadores 

 

Vamo-nos embora rosa 

Deixa ficar a roseira 

Rosa vai e rosa fica 

Rosa é nossa companheira 

 

Faixa 3 – Eu chamei todas caixeiras 

Grupo de Caixeiras de Dona Dica  

 

Dica: A santa croa é minha 

         Espírito Santo é meu 

         Eu quero cantar pra ele 

         Foi sorte que Deus me deu 

 

Refrão: Eu chamei todas caixeira 

             Nenhuma me arrespondeu 

             Tu quer ver festa bonita, caixeira 

             Vai em São Bento mais eu 

 

Dodô: Ai meu Deus, ai meu Senhor 

          Jesus do meu coração 

          Queira me valer senhor 

          É chegada a ocasião 

 

Rosa: Sou mais alta do que Deus 

          Mais alta do que Deus sou 

          Sou mais alta no pecado, caixeira 

          Porque Deus nunca pecou 

 

Cocota: Ai meu Deus, ai meu Senhor 

          Não sei que hora seria 

          No relógio deu onze horas, caixeira 
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          A matriz deu meio-dia 

 

Delcy: Valei-me Nossa Senhora 

            São José de Ribamar  

            Queira nos ajudar a vencer, caixeira 

Esta batalha real 

 

Faixa 4 – Eu vi caixa gemer 

Grupo de Caixeiras de Dona Dica 

 

Dica:      As minha caixeira boa 

   Todas vocês são galantes 

    Todas vocês são caixeiras 

   Do Divino Espírito Santo 

 

Refrão: Eu estava no pé da roseira 

 Eu vi caixa gemer 

 Eu vi caixa gemer 

 

Dodô: Espírito Santo é Deus 

           Ninguém queira duvidar 

           Em toda parte que chega 

           Faz o povo se alegrar 

 

Rosa: Quando tô com estas caixeiras 

          As caixeiras tão mais eu 

          Encosta costa com costa 

          Com a nossa vida, só Deus 

 

Cocota:  Olhe para o  céu direito 

           Que vós há de ver uma luz 

           Tem cama tem travesseiro 

           Aonde se deitou Jesus 

 

Delcy: Eu queria ser bandeira 

            Caixeira eu já sou 

            Para cantar pra santa croa 

            No salão do imperador  

 

Faixa 5 - Eu vou levar minha bandeira 

Dona Maria Rosa 

 

Eu vou, eu vou levar minha bandeira 

Ah do Divino Espírito Santo 

Ô da coroa verdadeira 

 

Quando cheguei nesse mundo 
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Me entregaram pro Divino 

Tu vai viver neste mundo 

Tocar caixa é teu destino 

 

Faixa 6: Flor da laranjeira 

Grupo de Caixeiras da Casa de Nagô 

 

Refrão: Meu Divino Espírito Santo 

            A vossa capela cheira 

            Cheira a cravo cheira a rosa 

            Cheira a flor da laranjeira 

 

Maria Rosa: Cadê o meu pombo branco 

                     Que para o céu avoou 

                     Pena não entra no céu 

         Para que pena levou 

 

Marcelina: Cadê o meu pombo branco 

                  Que desceu do céu agora 

                  Vem salvar suas caixeira 

                  Com Deus e Nossa Senhora 

 

Luzia: Meu Divino Espírito Santo 

            Santo da minha paixão 

           Aonde for eu levo ele 

Dentro do meu coração 

 

Maria Correia: Meu Divino Espírito Santo 

 Divino consolador 

                        Consolai suas caixeira 

 Quando desse mundo for 

Faixa 7: Bandeira vermelha (7:37) 

Grupo de Caixeiras da Casa de Nagô 

 

Maria Corrêa: Eu sou bandeira vermelha 

                        Bandeira de todo ano 

                        Eu sou bandeira vermelha 

                        Bandeira do Espírito Santo 

 

Sebastiana: Meu Divino Espírito Santo 

                   Quem é vós e quem sou eu 

                   Eu sou uma filha sua 

                   E vós é um senhor meu 
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Maria Rosa: Divino me prometeu 

                    Me dar uma boa sorte 

                    Se eu não alcançar em vida 

                    Me serve depois da morte 

 

Marcelina: Gustavo me convidou 

                  Da cidade de Ribamar 

                  Pra vir com minhas companheiras 

                  Nesse estúdio pra gravar 

 

Luzia: Minha mãe quando eu morrer 

           Mande logo me enterrar 

           Na torre de uma igreja 

           Pra eu ouvir a caixa tocar 

 

Maria Correia: Quando eu bato a caixa 

                         Sinto meu coração alegre 

                         Cantando para o Espírito Santo 

  Santo de grande privilégio 

 

Sebastiana: Destino que Deus me deu 

       Tocar caixa pro Divino 

                   Canto com minhas colegas 

                   Cumprindo nosso destino 

 

Maria Rosa: Meu Divino Espírito Santo 

                    Divino consolador 

                    Consolai essas caixeira 

                    De cantar a seu louvor 

 

Marcelina: De cantar seio que morro 

                  Se eu morrer não sinto a morte 

                  Gravando nesse estúdio 

                  Vou cumprindo a minha sorte 

 

Faixa 8 – Bandeira Verde 

Grupo de Caixeiras da Casa de Nagô  

 

Refrão: Tenho uma bandeira verde 

             Toda forrada de branco 

             Quem mandou eu fazer ela 

             Foi o Divino Espírito Santo 

 

Maria Correia: Meu Divino Espírito Santo 

                         É minha estrela do dia 

                         Que alumeia o mundo inteiro 

                         E sempre na minha companhia 
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Sebastiana: Pela rua da amargura 

                   Encontrei meu bom Jesus 

                   Com o corpo todo inchado 

                   Cravado na santa cruz 

 

Maria Rosa: Maria muito chorou 

                     Quando seu filho morreu 

                     Cravado na cruz 

                     Foi pelas mão dos judeu 

 

Marcelina: A cruz que o senhor carrega 

                  É de madeira pesada 

                  Por ser de madeira verde 

                  Cada passo ajoelhava 

 

Luzia: Cada passo ajoelhava 

           Com seus bracinho abertos 

           E Nossa Senhora dizia 

           Filho chegue-se pra perto 

 

A seqüência de versos cantados nessa faixa é conhecida como “Martírio de Jesus”. Além 

dos versos acima, podem ser cantados também os seguintes: 

 

Lá no céu houve um barulho 

Madalena o que será 

Tão martirizando Cristo 

Que martírio não será 

 

Há três dias que eu andava 

Atrás do meu bom Jesus 

Fui encontrar ele em Roma 

Morto cravado na cruz 

 

Pela rua da amargura 

Por onde Jesus passava 

Com uma corda na garganta 

Por onde Judas puxava 

 

Cada passo ajoelhava       

Poça de sangue deitava 

Atrás vinha Madalena 

Com a toalha arrecadava 
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Uma era Madalena 

Outra era a Virgem pura 

Procurando por Jesus 

Pela rua da amargura 

 

Pela rua da amargura 

Sangue de Jesus correu 

O céu se cobriu de luto 

Filho de Deus morreu 

 

Faixa 9 – Vou beber água no céu  

Dona Dica 

 

Caixeira minha caixeira, ai meu Deus 

Vamos fazer união 

Vamos se vestir de branco, ai meu Deus 

Quinta-feira da Ascensão 

 

Vou beber água no céu, ai meu Deus 

Vou beber água no céu 

 

Faixa 10 – Serenou (8:56) 

Grupo de Caixeiras de Dona Dica 

 

Dica: Alegrai-me Mãe de Deus 

          Alegrai que já são horas 

 

Refrão: Serenou 

            O sereno que caiu de madrugada  

 

Dodô: Eu quero subir aos céus 

           Eu quero ver a meu Deus 

           Em que palha foi deitar 

           Em que palhinha nasceu  

 

Rosa: Em que palhinha nasceu 

          Esse nosso Bom Jesus 

          Trouxe uma bola na mão 

          No meio da bola uma luz 

 

Cota: Eu já fui no céu e já vim 

         Eu já sei como lá é 

         Eu jantei com Deus na mesa 

         Com a família de Israel 

 

Delcy: Quando eu cheguei nesta casa 
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            Logo dei uma topada 

Abalei um pé de rosa 

Que nunca foi abalada 

 

Existem muitos outros versos que começam com “Quando eu cheguei nesta casa...”. Eis 

alguns exemplos: 

 

Quando eu cheguei nessa casa 

Eu olhei pros quatro cantos 

O meu olhar enxergou 

O altar do Espírito Santo 

 

Quando eu cheguei nessa casa 

Eu olhei pra cumeeira 

Olhei o dono da casa 

Com sua filha primeira 

 

 

Faixa 11 – Deus Pai (3:54) 

Grupo de Caixeiras de Dona Dica 

 

Dica: Canta mana, canta mana 

          Tu não canta, canto eu 

          Não posso ficar calada 

          Foi sorte que Deus me deu 

 

Refrão: Aiê ora meu Deus 

             Deus pai 

 

Dodô: Eu queria ir no céu 

           Eu tenho medo de ir eu só  

           O piso é de prata fina 

           A escada de ouro em pó  

 

Rosa: Eu quero subir ao céu 

          Pelo fio de retrós 

          Vou buscar Espírito Santo, divina croa 

          Pra fazer festa pra nós 

 

Cota: Que pombo branco é aquele 

         Que para o céu avoou 

          É o pombo do Divino 

          Que lá no céu já chegou 
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Delcy: Que pombo branco é aquele 

            Que para o céu avoou 

            Se no céu não entra pena 

            Para que pena levou 

 

Faixa 12 – Bom Jesus da Cana Verde (5:24) 

Caixeiras da Casa de Nagô 

 

Refrão: Meu bom Jesus da Cana Verde 

             É nosso pai é nosso Deus 

 

Luzia: Meu Divino Espírito Santo 

           Divino consolador 

           Me ajuda meu Divino 

           Pelo seu divino amor 

 

Maria Correia: Quando eu saí lá de casa 

                         Por uma estrada além 

                         Para salvar Espírito Santo 

                         Que nasceu para nosso bem 

 

Sebastiana: Meu Divino Espírito Santo 

                   Da glória celestial 

                   Eu vos peço meu Divino 

                   Queira nos abençoar 

 

Maria Rosa: Meu Divino Espírito Santo 

                     Santo de fazer milagre 

        Quem estiver devendo ele 

        Antes de morrer que pague 

 

Marcelina: Espírito Santo é Deus 

                  Ninguém queira duvidar 

                  Em qualquer parte que esteja 

                  Faz o povo se alegrar 

Faixa 13 – É hora (4:48) 

Grupo de Caixeiras da Casa de Nagô 

 

Luzia: Meu Divino Espírito Santo 

           É meu pai é meu senhor 

           Vós queira nos ajudar 

           Em toda parte que for  
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Maria Corrêa: Caixeira vamo-nos embora 

                       Antes da noite chegar 

                       Vamos fazer oração 

                       Pra nosso pai celestial 

 

Sebastiana: Caixeira vamo simbora 

                   E escuta o que eu vou dizer  

                   Já tamos se despedindo 

                   É hora de agradecer  

 

Maria Rosa: Caixeira vamo simbora  

                     Porque a licença já chegou  

                     A licença veio de Roma 

                     O Espírito Santo mandou 

 

Marcelina: Adeus casa adeus estúdio 

                  Adeus carnaúba verde 

                  Caixeira vamo simbora 

                  Antes que a noite chegue 

 

Luzia: Adeus campo adeus campina 

           Adeus rio de águas correntes 

           Me despeço do estúdio 

           De família de boa gente 

 

Maria Corrêa: Estúdio eu não me despeço 

                        Porque de lá posso chegar 

                        Para ver nossos amigo 

                        Que aqui ele está 

 

Faixa 14 – Despedida (3:26) 

Grupo de Caixeiras da Casa de Nagô 

 

Marcelina: Despedida é de ser hoje 

                  Que amanhã não pode ser 

                  Quem se despede cantando 

                  Nem adeus pode dizer 

 

Maria Rosa: Adeus meu São João de Côrte
1
 

                     Minhas costas vou virando 

          Não sei quem fica pra trás 

                     Os meus olhos vão chorando 

 

Luzia:   Adeus minha rosa branca 

                                                 
 Povoado do município de Alcântara. 
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  De branca perdeste a cor 

             Se me perderes de vista 

             Mas não me percas no amor 

 

Maria Corrêia: Adeus eu já vou me embora 

                        Meu cravo, meu galho de alecrim 

                        De vocês eu não esqueço 

                        Peço que lembrem de mim 

 

Sebastiana: Adeus cravo adeus rosa 

                   Até quando nós se ver 

                   Com as mesmas alegrias 

                   Com o mesmo gosto e prazer 

Faixa 15 - Arreia caixeira (4:42) 

Grupo de Caixeiras de Dona Dica  

 

Dica: Adeus eu já vou me embora 

         De costa eu vou virando 

         Não sei quem deixo pra trás 

         Meu coração vai chorando 

 

Refrão: Arreia caixeira, arreia 

            Arreia a caixa no chão  

 

Dodô: Vou dar minha despedida 

           Como deu o jaçanã 

           Bateu asa meia-noite 

           Só volta pela manhã 

 

Rosa: Despedida despedida 

          Despedida rigorosa 

          Como vai desapartar 

          O cravo do pé da rosa 

 

Cocota: Eu vou dar a despedida 

         Bem no meio deste salão 

         Aqui eu deixo enterrado 

         Meu eterno coração 

 

Delcy: Meu Divino Espírito Santo 

            Dê licença dê inteira 

            Para mim me arretirar 

            Com as minhas companheiras 

 

Mais versos de despedida: 
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Caixeira já vou embora 

De você levo saudade 

Para todas vou deixando 

Laço forte de amizade 

 

Eu vou dar a despedida 

Numa folha de espinho 

Me despeço das caixeiras 

Da coroa do Divino 

 

Caixeira eu já vou embora 

Eu não posso mais ficar 

A canoa está no porto 

A maré está preamar 

 

Caixeira quando tu fores 

Me escreve lá do caminho 

Se não achares papel 

Nas asas de um passarinho 

 

Caixeira quando tu fores 

Me deixa uma prenda tua 

Fivela do teu sapato 

Com que passeias na rua 

 

Quem inventou a partida 

Não sabe o que é o amor 

Quem parte parte chorando 

Quem fica é que sente dor 

 

Despedida de caixeira 

Como dói meu coração 

Meu Divino dê licença 

Prá botar caixa no chão 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Vou deixar sua morada 

Vos peço uma prenda sua 

Para minha felicidade 

 

Minha linda santa croa 

Eu já vou me retirar 

Amanhã se Deus quiser 

Aqui torno a voltar 

 

Não chora mana não chora 
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Que chorar não é desprezo 

A virgem também chorou 

Quando viu seu filho preso 

 

MAIS VERSOS 

 

VERSOS PARA O DIVINO ESPÍRITO SANTO 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Salvador da humanidade 

É a terceira pessoa 

Da santíssima trindade 

 

Meu Divino Espírito Santo 

É um santo protetor 

Foi ele que anunciou 

O nascimento do Senhor 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Não me deixa padecer 

Quando eu chamo no seu nome 

Ele vem me socorrer 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Dai-me voz dai-me paixão 

Que eu quero cantar pra vós 

Com gosto e satisfação 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Linho branco imaculado 

Eu vos peço Deus Divino 

Perdoai nossos pecados 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Branco da cor do jasmim 

Quando vós voltar pro céu 

Não vai se esquecer de mim 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Da glória celestial 

Ajudai-nos a vencer 

Nesta batalha real 

 

Esta batalha real 

Nós havemos de vencer 

A santa croa divina 
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É que há de nos valer 

 

Brilha prata brilha ouro 

Brilha o resplendor do sol 

Também brilha Espírito Santo 

Porque é estado-maior 

 

Caixeira de onde tu vem 

Caixeira pronde tu vai 

Vou louvar Espírito Santo 

Que é meu verdadeiro pai 

 

Quem canta pra Espírito Santo 

Sei que ganha a salvação 

Espírito santo é Deus 

Ninguém vai dizer que não 

 

Sou devota do Divino 

Nele eu tenho confiança 

Porque já recebo graças 

Desde o tempo d’eu criança 

 

 

VERSOS PARA A SANTA CROA  

 

A croa de Espírito Santo 

É de prata arredondada 

Ela tem graça divina 

É por Deus abençoada 

 

Na croa de Espírito Santo 

Tem uma rosa encarnada 

Foi aberta de um assopro 

Depois de aberta fechada 

 

Na croa de Espírito Santo 

Tem vinte e cinco janelas 

Em cada rosa um cruzeiro 

Cada cruzeiro uma vela 

 

Na croa de Espírito Santo 

Tem uma rosa para abrir 

Eu queria ser sereno 

Para na rosa cair 

 

Na croa de Espírito Santo 

Hoje abriram nove rosas 
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Três brancas, três amarelas 

Três encarnadas cheirosas 

 

Das três rosas encarnadas 

Vou tirar uma pra mim 

Pra botar no meu pescoço 

No pé do meu trancelim 

 

 

 VERSOS PARA O POMBINHO BRANCO  

 

Cantamos manas cantamos 

Cantamos nós todas três 

Cantamos pro pombo branco 

Filho do pombo pedrês 

 

O pombinho verdadeiro 

É meu Pai, é meu Senhor 

Que desceu do céu à terra 

Pra ser nosso salvador 

 

Que pombo branco é aquele 

Que desceu do céu agora 

Vem salvar suas caixeira 

Com Deus e Nossa Senhora 

 

Que pombo branco é aquele 

Que para o céu avoou 

É o pombo do Divino 

Que lá no céu já chegou 

 

Que pombo branco é aquele 

Que voou pra sacristia 

É Divino Espírito Santo 

Que foi se banhar na pia 

 

Que pombo branco é aquele 

Que está naquelas alturas 

É Divino Espírito Santo 

Abençoando as criaturas 

 

Que pombo branco é aquele  

Que está naquele altar 

É Divino Espírito Santo 

Vamos todos festejar 

 

Que pombo branco é aquele 
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Que para o céu avoou 

Se no céu não entra pena 

Para que pena levou 

 

Para que pena levou 

Para que pena levar 

Lá no céu só entra as almas 

Quando vão pra se salvar 

 

Lá se vai o pombo branco 

No bico leva uma flor 

Foi voando e foi dizendo 

Viva o nosso imperador 

 

VERSOS DE CHEGADA 

 

Boa tarde, boa tarde 

Boa tarde venho dar 

Boa tarde Espírito Santo 

Sentado no seu altar 

 

Foi agora que eu cheguei 

Neste rico tribunal 

Pra saudar Espírito Santo 

Com seus impérios real 

 

Abalei-me de tão longe 

Lá de dentro da cidade 

Pra salvar Espírito Santo 

Na sua propriedade 

 

Caixeiras me dão licença 

Eu também quero cantar 

Pra saudar Espírito Santo 

Sentado no seu altar 

 

Caixeiras me dão licença 

De eu cantar um bocadinho 

Eu não canto de com força 

Canto bem devagarinho 

 

Caixeira me convidou 

Pra cantar nesse salão 

Sou devota do Divino 

Não posso dizer que não 

 

Minha caixeira amiga 
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Companheira de função 

Estou chegando agora 

Já estou com a caixa na mão 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Eu estou a vossos pés 

Me botai em uma balança 

Faça de mim o que quiser 

 

Meu Divino Espírito Santo 

Estou aqui no seu chamado 

Na vossa sala encontrei 

Cravo e rosa desfolhado 

 

VERSOS DE UMA CAIXEIRA RECEBENDO OUTRA 

 

Se eu soubesse que tu vinha 

Eu tinha me preparado 

Com meu quintal varrido 

Meu cabelo penteado 

 

Senhora [nome da caixeira] 

A caixa estou lhe entregando 

Porque eu sei que tu és 

Caixeira do Espírito Santo 

 

Caixeira quando se encontra 

Bate palma de contente 

Vai dizendo umas pras outras 

Viva Deus onipotente 

 

 

VERSOS DE UMA CAIXEIRA PEDINDO PARA A OUTRA NÃO IR EMBORA 

 

Caixeira tu não me deixa 

Não me deixa aqui sozinha 

Não sou eu que estou pedindo 

É a croa do Divino  

 

Caixeira tu não vai hoje 

Amanhã vou te deixar 

Não te levo embarcada 

Porque eu não sei remar 

 

Caixeira não vai embora 

Tenho tudo pra te dar 
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Te dou casa e comida 

E rede pra se deitar 

 

Caixeira não vai embora 

Eu estou te convidando 

Pra alegrar essa folia 

Do Divino Espírito Santo 

 

 

VERSOS PARA PEDIR E AGRADECER JÓIA  

 

Espírito Santo pede esmola 

Mas não é por carecer 

É só para experimentar 

Quem seu devoto quer ser 

 

Espírito Santo pede esmola 

Mas não é por precisão 

É somente pra saber 

Quem lhe dá seu coração 

 

O Espírito Santo pede esmola 

Mas não é por precisar 

É só pra saber a todos 

Que ele é rico e pode dar 

 

O Divino Espírito Santo 

Hoje vem lhe visitar 

Vem lhe pedir uma esmola 

Pra seu Império enfeitar 

 

Meu Divino Espírito Santo 

É de prata e é de ouro 

Pede esmola como pobre 

Mas é dono do tesouro 

 

Senhora dona da casa 

Já estou lhe agradecendo 

Pela oferta que nos fez 

Quanto é que estou devendo 

 

Muito obrigado senhora 

Pela jóia que nos deu 

Quem ganhou foi santa croa 

Quem lhe agradece é Deus 
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Senhora dona da casa 

Eu já vou me retirar 

Pela oferta que nos fez 

Divino vai lhe pagar 

 

Senhora dona da casa 

Lhe fiquei muito obrigada 

Quando precisar de nós 

Estaremos a seu lado 

 

Senhora dona da casa 

Lhe fiquei muito obrigada 

Santa croa que lhe ajude 

Espírito Santo que lhe pague 

 

 

Caixeiras que participaram das gravações 

 

GRUPO DA CASA DAS MINAS 

 

Maria Celeste Santos 

(São Luís, 13/4/1924) 

Começou como bandeirinha, aos dez anos de idade, e tornou-se caixeira acompanhando sua 

prima, a célebre festeira Maria Santos. No final da década de 1960, quando morava no Rio 

de Janeiro, organizou uma festa do Divino que se mantém até hoje entre a colônia 

maranhense da cidade. Ao voltar a São Luís, em 1967, assumiu a organização da festa do 

Divino na Casa das Minas. Trabalhou como costureira, doceira e operária em uma fábrica 

de tecidos. 

 

Jacy Gomes Serra 

(São Luís, 2/10/1942) 

Neta de Maria Santos e sobrinha de Dona Celeste, começou a tocar caixa aos dez anos de 

idade. Parou de tocar aos vinte anos, quando se casou, voltando a tocar após a morte do 

marido. Há cerca de trinta anos tornou-se caixeira-régia e hoje toma conta de dezoito festas 

em São Luís, inclusive a da Casa das Minas. Trabalhou como operária em uma fábrica de 

tecidos e também como empregada doméstica. Tem cinco filhos carnais, sete de criação e 

três netos.  

 

Maria do Rosário Cruz Ferreira (Bibi)    

(Humberto de Campos,15/4/1932) 

Aprendeu a tocar caixa ainda criança, na casa de Filomena, no São Raimundo, onde era 

bandeirinha. Foi caixeira-régia da festa de Dona Santana, na Vila Esperança, mas hoje está 

“aposentada”. Trabalhou toda a vida como empregada doméstica e como dona de casa. 

Tem sete filhos e treze netos. 

 

Laudelina Apolônia Medeiros (Lalá) 
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(São Luís, 9/02/1927) 

Toca caixa desde pequena, pois seu pai, seu Porfírio, tomava conta de uma festa na Madre 

Deus. Tem quatro filhos e seis netos. 

 

Denir Reis Santos 

(São Luís, 14/1/1936 – 4/2/2005) 

Tocava caixa há mais de trinta anos e fazia parte do grupo da Casa das Minas desde 1995. 

Teve quatorze filhos e mais de dez netos.  

 

 

GRUPO DA CASA DE NAGÔ 

 

Luzia Assunção Costa  

(Paço de Lumiar,13/12/1933) 

Começou a tocar caixa com 16 anos, acompanhando sua mãe, Dona Simplícia, que era 

caixeira-régia. Atualmente é caixeira-régia de treze festas, dentre as quais a da Casa de 

Nagô. Trabalhou como professora primária.  

 

Maria José Lobato Rosa  

(Peri-Mirim, 7/9/1942) 

Aprendeu a tocar caixa ainda pequena, pois sua mãe a entregou para o Divino como 

pagamento de uma promessa. Veio para São Luís com doze anos de idade e desde então 

não parou mais de tocar, participando de inúmeras festas em São Luís e no interior. 

Trabalhou como empregada doméstica. Tem duas filhas e cinco netos. 

 

Maria Dorotéia Ferreira Correa  

(São Luís, 6/2/1929) 

Toca caixa desde os dez anos de idade. É caixeira-régia de diversas festas, inclusive a da 

casa de Mãe Elzita. Tem sete filhos e muitos netos e bisnetos. 

 

Marcelina Furtado de Lima de Castro 

(Icatu, 6/4/1933) 

Começou a tocar caixa com oito anos de idade, acompanhando sua mãe, que era caixeira. É 

caixeira-régia de festas nos municípios de São Luís, São José de Ribamar e Icatu, e 

participa de muitas outras. Trabalhou na lavoura. Tem dois filhos carnais, um de criação e 

dezoito netos. 

 

Sebastiana Ana de Jesus 

(Paço do Lumiar, 25/7/1928 – 21/06/2003) 

Começou a tocar caixa com quatorze anos, acompanhando a mãe de Dona Luzia. Trabalhou 

na lavoura e também como empregada doméstica. Deixou um filho de criação. 

 

GRUPO 3 

Raimunda Brígida Viveiros (Dica) 

(São Bento, 5/9/1926) 

Começou como bandeirinha, aos dez anos de idade, acompanhando sua avó que era festeira 

em Palmeirândia, no interior do município de São Bento. Com dezoito anos veio para São 
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Luís. É caixeira-régia há mais de cinqüenta anos e hoje toma conta de inúmeras festas 

dentro e fora de São Luís, inclusive a da casa de Dona Nilza e do Terreiro das Portas 

Verdes.   

 

Maria das Dores Viveiros Lisboa (Dodô) 

(São Bento, 6/1/1939) 

Irmã de Dona Dica, toca caixa desde os trinta anos de idade. Trabalhou toda a vida como 

empregada doméstica. Tem onze filhos e muitos netos.  

 

Delcí Martins Sudré 

(Guimarães, 24/2/1939) 

Começou a tocar caixa aos 26 anos, no Terreiro das Portas Verdes, e desde então 

acompanha o grupo de Dona Dica. Trabalhou toda a vida como empregada doméstica. Tem 

dois filhos e cinco netos. 

 

Maria de Jesus Costa Pinheiro (Cocota) 

(São Bento, 8/5/1924) 

Começou como bandeirinha e toca caixa desde os dez anos de idade. Trabalhou como 

operária em uma fábrica de tecidos. Tem oito filhos e treze netos. 

 

Rosa Viterbo Pinheiro Chagas 

(São Bento, 4/9/1949) 

Toca caixa desde os sete anos de idade. Cega desde pequena, não tinha com quem brincar e 

Veio para São Luís com 18 anos e trabalha como costureira e lavadeira.  

 

Como foi feito este livro-CD 

A idéia inicial deste livro-CD nasceu em maio de 2000, a partir do desejo de promover o 

registro e o reconhecimento públicos de uma das mais antigas, difundidas e importantes 

tradições populares do Maranhão. O objetivo dos pesquisadores era realizar um registro 

sonoro detalhado da festa do Divino maranhense e ao mesmo tempo atender a uma 

demanda das próprias caixeiras, que queriam reunir e tornar disponíveis informações para 

as caixeiras iniciantes. Nesse sentido, este livro-CD se pretende uma espécie de cartilha, 

não para substituir o convívio direto com as caixeiras mais experientes, mas para 

complementar a tradição oral, auxiliando e estimulando o aprendizado. 

 Como a festa do Divino é muito complexa e existem muitas maneiras de realizá-la, 

preocupamo-nos em tentar fornecer um retrato o mais completo e abrangente possível. 

Assim, optou-se pelo registro de três grupos diferentes de caixeiras e buscou-se uma 

experiência sonora diversificada através da combinação de gravações de campo com 

gravações em estúdio. As gravações de campo pretendem dar uma idéia do universo sonoro 

da festa do Divino, incluindo os sons e ruídos ambientes. Nessas circunstâncias, nem 
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sempre se pode ouvir com nitidez o que cada caixeira está cantando. Para facilitar a escuta 

e o aprendizado, as gravações em estúdio foram concebidas como gravações analíticas, em 

que se pudesse ouvir com clareza a voz de cada caixeira, mas procurando manter a 

fidelidade ao espírito da musicalidade das caixeiras. No mesmo sentido, as pequenas 

vinhetas com caixeiras cantando sozinhas buscam chamar atenção para suas 

particularidades vocais, que muitas vezes passam despercebidas no meio do som provocado 

pelas caixas. No CD 1, buscou-se reproduzir a estrutura da festa, começando pela abertura 

da tribuna e terminando com o carimbó. No CD 2 estão concentradas as cantigas soltas, isto 

é, que não preenchem função específica no calendário da festa. 

Entre os meses de maio e agosto de 2000, os pesquisadores acompanharam as festas 

do Divino em mais de uma dezena de terreiros e casas de festeiros da capital maranhense, 

principalmente a Casa das Minas (Centro), a Casa de Nagô (Centro), a Casa Fanti-Ashanti 

(Cruzeiro do Anil), o Terreiro Fé em Deus (Sacavém), o Terreiro das Portas Verdes (Anjo 

da Guarda), a Casa de Dona Nilza (Goiabal) e a Casa de Dona Faustina (Bairro de Fátima), 

daí resultando cerca de 20 horas de gravações de campo. As gravações em estúdio, 

totalizando cerca de quatro horas, foram realizadas em 12 de agosto de 2000. 

Em março de 2002, uma versão preliminar dos CDs e a transcrição dos cantos 

gravados foram mostradas a todas as quinze caixeiras que participaram da gravação em 

estúdio a fim de que pudessem expressar sua opinião e corrigir eventuais falhas dos 

pesquisadores. Em abril de 2005, os textos do livro foram lidos por algumas caixeiras e 

seus comentários foram incorporados à versão final. A presença de trechos de depoimentos 

das caixeiras, tanto nos discos como nos textos, foi pensada como uma forma de permitir 

que elas se expressassem em seus próprios termos, em contraponto aos textos redigidos 

pelos pesquisadores e às inevitáveis escolhas feitas por eles quanto à seleção, edição e 

interpretação do material reunido na pesquisa. Ao longo de todo o processo de concepção e 

edição do livro-CD, todos os esforços foram feitos para que as caixeiras se sentissem de 

fato co-autoras deste trabalho, e não meras participantes.  

Ficha Técnica 

Pesquisa: Cláudia Gouveia, Gustavo Pacheco e Maria Clara Abreu 

Textos: Cláudia Gouveia e Gustavo Pacheco 

Fotografias: Albani Ramos Cláudia Gouveia, Gustavo Pacheco e Maria Clara Abreu 
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Gravações de campo: Gustavo Pacheco (gravador DAT portátil Tascam DA-P1 e 

microfones Audio-Technica AT 281) 

Gravações em estúdio: Phocus Estúdio, São Luís 

Técnico de gravação: Frank 

Mixagem: Florência Saravia, Maurício Pacheco e Gustavo Pacheco   

Masterização: Oswaldo Vidal e Gustavo Pacheco 

Projeto gráfico: Mariana Fontes 

Produção: Ana Rocha, Gustavo Pacheco e Maria Clara Abreu 
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Associação Cultural Cachuera!, 2003. Compact Disc.  
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[Contém gravações das caixeiras da Casa de Nagô: Entrada do Divino (CD 3, faixa 14); 

Bananeira (CD 4, faixa 15).] 

 

MÚSICA POPULAR DO NORTE 3. São Paulo: Discos Marcus Pereira, 1976. Disco LP 33 

rpm.   

[Contém gravação das caixeiras de Dona Florinda: Acompanhamento de procissão (lado A, 

faixa 6). Reeditado em CD em 1995.] 

 

 

Texto das Guardas do livro, acompanhando os CDs: 

 

Disco 1 

1. Abertura da Tribuna Caixeiras de Dona Dica (6’57’’) 

2. Comentário sobre o toque de Espírito Santo Dobrado Dona Celeste (0’43’’) 

3. Espírito Santo Dobrado Caixeiras da Casa das Minas (6’47’’) 

4. Comentário sobre o toque de Alvorada Dona Celeste (0’36’’) 

5. Alvorada Caixeiras da Casa das Minas (8’53’’) 

6. Alvoradinha Caixeiras da Casa das Minas (3’54’’) 

7. Comentário sobre o toque de Santana Dona Celeste (0’21’’) 

8. Santana Caixeiras da Casa das Minas (7’12’’) 

9. Comentário sobre o toque de Nossa Senhora da Guia Dona Celeste (0’19’’) 

10. Nossa Senhora da Guia Caixeiras da Casa das Minas (5’42’’) 

11. Comentário sobre o toque de Hino da Missa Dona Jacy (0’18’’) 

12. Hino da Missa Caixeiras da Casa das Minas (6’45’’) 

13. Chegada da missa Dona Jacy (2’10’’) 

14. Comentário sobre o toque da dança das caixeiras Dona Luzia (0’34’’) 

15. Dança das Caixeiras Caixeiras da Casa de Nagô (5’12’’) 

16. Fechamento da Tribuna (Bendito do Hortelã) (trecho) Caixeiras de Dona Dica 

(7’46’’) 

17. Viva Espírito Santo/Bananeiro (carimbó) Caixeiras da Casa de Nagô (1’48’’) 

18. Galinha preta (carimbó) Caixeiras da Casa de Nagô (1’07’’) 
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19. Meu balaio (carimbó) Caixeiras da Casa de Nagô (1’31’’) 

20. Vamo serrar capim (carimbó) Caixeiras da Casa das Minas (0’49’) 

21. Eu sou mestre Quirino serrador (carimbó) Caixeiras da Casa das Minas (1’09’’) 

22. Eu tenho a junta do meu corpo toda mole (carimbó) Caixeiras da Casa das Minas 

(0’58’’) 

23. Me dá meu lenço/É de uma banda só (carimbó) Caixeiras da Casa das Minas 

(1’59’’) 

24. Mulata bonita (carimbó) Caixeiras da Casa das Minas (0’45’’) 

25. Pára pra beber (carimbó) Caixeiras da Casa das Minas (0’31’’) 

26. Dona da casa eu sou da fuzarca (carimbo) Caixeiras da Casa das Minas (1’14’’) 

 

Disco 2 

1. Aurora Deus Dona Celeste (1’29’’) 

2. Lá no céu tem sete estrelas Caixeiras da Casa das Minas (5’07’’) 

3. Eu chamei todas caixeiras Caixeiras de Dona Dica (5’26’’)  

4. Eu vi caixa gemer Caixeiras de Dona Dica (6’14’’) 

5. Eu vou levar minha bandeira Dona Maria Rosa (0’48’’) 

6. Flor da laranjeira Caixeiras da Casa de Nagô (4’25’’) 

7. Bandeira vermelha Caixeiras da Casa de Nagô (7’38’’) 

8. Bandeira verde Caixeiras da Casa de Nagô (5’01’’) 

9. Vou beber água no céu Dona Dica (0’58’’) 

10. Serenou Caixeiras de Dona Dica (8’57’’) 

11. Deus Pai Caixeiras de Dona Dica (3’54’’) 

12. Bom Jesus da Cana Verde Caixeiras da Casa de Nagô (5’24’’) 

13. É hora Caixeiras da Casa de Nagô (4’48’’) 

14. Despedida Caixeiras da Casa de Nagô (3’26’’) 

15. Arreia Caixeira Caixeiras de Dona Dica (4’42’’) 

 

 

 

 

 

 

 


