O longo declínio da Casa das Minas do Maranhão – um caso de
suicídio cultural1?
Sergio Ferretti
A Casa das Minas, terreiro tombado pelo IPHAN em 2002 e restaurado por
este órgão, é um dos mais conhecidos na bibliografia sobre religiões afro-brasileiras do
Maranhão. Desde 1914 não realiza, entretanto, rituais de iniciação completa e as últimas
vodunsis-gonjaí que se submeteram a estes rituais morreram em inícios da década de
1970. A partir daí também não foram recebidas outras filhas de santo e os diversos
rituais entraram em declínio. Embora o prestígio e a curiosidade pela Casa continuem
crescendo, esta tem se recusado a aceitar inovações dos novos tempos. Durkheim
analisa o suicídio relacionado a causas sociais e mudanças na sociedade moderna.
Queremos discutir se o conceito de suicídio cultural é adequado ao estudo deste
fenômeno aplicado ao terreiro em questão.
Importância das casas mais antigas de culto afro-maranhense.
Em São Luís há duas casas de matriz africana de grande prestígio, a Casa das
Minas Jeje e a Casa de Nagô. Foram fundadas por africanos em meados do século XIX
e funcionam até hoje. Outras da mesma época que se tem notícias desapareceram.
Acontece que estas duas casas matrizes encontram-se em fase de acentuado declínio do
número de participantes e praticamente em extinção. A primeira conta com apenas uma
vodunsis com mais de 86 anos e a segunda possui quatro dançantes na faixa de 60 a 90
anos. Ambas realizam agora poucos rituais públicos. As lideranças destas Casas
reclamam que hoje em dia ninguém quer respeitar as tradições do passado e aceitar as
práticas mais rigorosas deixadas pelos fundadores.
Este declínio da Casa das Minas já é antigo. Bastide (1974) considerou
alguns cultos afro-brasileiros como “religiões em conserva” em oposição a “religiões
vivas” característica que atribuía ao Vodu do Haiti. Diz que a religião em conserva é
vivida, mas não é viva, no sentido de que não evolui não se transforma com o tempo,
não se adapta e tende a permanecer estática, imitando o que foi feito pelos antepassados.
As poucas inovações devem se enquadrar em modelos preestabelecidos, num tipo de
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“volta à África”. Afirma que após a independência do Haiti houve um longo período de
ausência de controle eclesiástico, de contatos com a África e de luta contra a cultura
européia, assim a religião do Vodu pode evoluir incorporando múltiplos elementos.
Bastide considera que o Candomblé e a religião dos voduns e orixás no Brasil, tanto na
Bahia e em Porto Alegre, quanto em São Luís do Maranhão são religiões em conserva.
As afirmações de Roger Bastide, com relação ao Candomblé foram
criticadas entre outros por sua ex-aluna Joana Elbein dos Santos e Santos (1977:107108) que considera a expressão “religiões em conserva” “uma denominação pouco
feliz”. Elbein dos Santos, “considera enganoso interpretar a fidelidade às raízes
africanas como algo imutável”. Bastide esteve poucos dias no Maranhão em inícios da
década de 1950 e fez muitas afirmações sobe a Casa das Minas baseadas, sobretudo em
informações de outros autores como Costa Eduardo e Nunes Pereira. Sua contribuição
ao estudo do negro e das religiões afro-brasileiras, entretanto, é de grande importância.
Suas obras foram muito difundidas e contribuíram para despertar o interesse pelo estudo
deste tema, mas em relação às religiões afro-maranhenses sua importância é menor, pois
ele, em grande parte divulga e interpreta informações de autores anteriores. A expressão
“religiões em conserva”, utilizada por Bastide, contra a qual nos posicionamos
anteriormente (Ferretti 2009), hoje nos parece razoável em relação ao tambor de mina,
tendo em vista que a Casa das Minas jeje em São Luís encontra-se praticamente em
extinção e a Casa de Nagô provavelmente caminha no mesmo rumo. Em relação ao
candomblé concordamos com Juana Elbein, que a expressão religiões em conserva não
é adequada.
Em 1914, há quase cem anos, foi realizada pela última vez na Casa das
Minas uma iniciação completa que preparava as vodunsis-gonjaí, que além de um
vodum, recebiam uma entidade feminina infantil denominada tobossi.
As vodunsis dão algumas explicações sobre a não realização de outros
barcos na Casa. Dizem que houve erros naquela feitoria, que foram feitas filhas em
número maior do que o desejável, mais do que o necessário (18 em vez de 12), foram
escolhidas pessoas que não deveriam ter sido; algumas foram preteridas; foram
preparadas pessoas que ritualmente não deveriam ter sido. Afirma-se que em função
destes erros em pouco tempo morreram diversas pessoas, como a chefe da casa, a mãe
do barco e seis vodunsis-gonjaí. Por este motivo não veio mais ordem para se preparar
outro barco. Mãe Andresa depois disto chefiou a casa por 40 anos e não mandou
preparar outras gonjaís. Costa Eduardo (1948: 72-73) afirma que em meados da década
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de 1940 os rituais para a feitura de novas iniciadas eram conhecidos mas evitavam fazêlos. As gonjaís restantes viveram até inícios da década de1970 e não prepararam outras.
Alguns consideram que foi por orgulho das mais velhas que não quiseram transmitir
seus conhecimentos às mais novas. Também se fala que foi por falta de recursos para as
despesas que são muitas. Uma vodunsi afirmou que a feitoria das tobossis era coisa
muito fina e que hoje não se pode mias preparar gonjaís como antigamente, pois o povo
não tem condições de aceitar as exigências de uma feitoria mina-jeje.
Com a morte das últimas gonjaís, em inícios dos anos de 1970, as vodunsi he
não puderam mais ser preparadas e as filhas de santo existentes na Casa há muito tempo
passaram a ser apenas vodunsi-he, que não estavam preparadas para receber tobossis.
Nem todas as filhas de santo devem ser vodunsi-gonjaí que sempre foram em menor
número do que as vodunsi-he, mas sem as primeiras a iniciação completa fica
interrompida e não há condição da preparação de novas gonjaís e da realização de certos
rituais.
Até hoje se fala muito sobre as tobossis na Casa e há fotos que as retratam.
Elas usavam pano da costa africano e manta de miçangas coloridas sobre os ombros. Na
cabeça usavam uma pequena trouxa de pano e brincavam com bonecas. Só eram
recebidas em festas especiais que duravam vários dias e realizadas três vezes ao ano: no
Natal; no Carnaval e em São João. Tinham danças e cânticos em uma língua diferente,
pediam presentes, comiam e distribuíam comidas em pequenas quantidades aos
visitantes. Eram elas que davam nomes africanos às novas vodunsis-he.
Na Casa de Nagô também há muitos anos, como na Casa das Minas, não há
feitorias de meninas que seriam similares às tobossis e poucas pessoas entram no grupo,
que também parece se caminhar para a extinção. As duas casas são muito rigorosas e
não aceitam com facilidade pessoas de fora do grupo original e seus familiares. Outros
terreiros de tambor de mina do Maranhão dizem que têm tobossis, fazem sua iniciação e
festas em sua homenagem, mas as duas casas antigas não as reconhecem.
Segunda a tradição oral, a Casa das Minas foi fundada na década de 1840
por Maria Jesuína, devota de toi Zomadonu, que organizou do culto dos voduns do
Daomé no Maranhão. A Casa teve diversas dirigentes e em inícios do século XX foi
governada por cerca de 40 anos por Mãe Andresa, que se tornou muito conhecida
através de alguns pesquisadores. Atualmente a Casa é chefiada por dona Deni, vodunsi
de toi Lepon, iniciada por mãe Andresa.
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Conforme pesquisas de Pierre Verger, a fundadora da casa teria sido a rainha
Nã Agontime, mãe do Rei Ghezo (1818-1858), viúva do rei Agonglô (1789-1797), que
foi vendida como escrava por divergências internas no reino e que trouxe para o Brasil o
culto dos voduns da família real do Daomé.
A Casa das Minas é muito conhecida e respeitada no Maranhão e no Brasil,
tem sido divulgada pela literatura específica, analisada em teses, artigos e livros de
diversos pesquisadores. A Casa de Nagô é também muito respeitada, mas foi menos
estudada. A comunidade religiosa destas casas é profundamente discreta, procurando
ajudar aos que a procuram, sem se interessar em divulgar o que fazem. Talvez por isso
seus membros sejam atualmente em número reduzido e estas Casas se encontram em
processo de extinção.
Segundo Karin Barber (1989:142) de acordo com o pensamento tradicional
iorubá, os orixá africanos são mantidos vivos graças à atenção que os humanos lhes
dedicam. Os iorubás encaram o poder dos orixás como algo que é mantido e ampliado
graças à atenção dos homens e, portanto sem o cuidado dos humanos os orixás
desaparecem. Durkheim (1989: 416), já afirmava que: “... sem os deuses, os homens
não poderiam viver. Mas por outro lado, os deuses morreriam, se o culto não lhes fosse
prestado”. Embora seja difícil prever o futuro das religiões, acreditamos que certamente
elementos da Casa das Minas e da Casa de Nagô deverão continuar influenciando o
Tambor de Mina, mas o culto nestas duas casas tradicionais do Maranhão dificilmente
terá continuidade em poucos anos.
Suicídio cultual
Tomando conhecimento da situação de declínio da Casa das Minas, alguns
pesquisadores indagam se não se trata de um caso de suicídio cultural, tendo em vista a
não mais realização da feitoria das tobossis, a diminuição dos rituais, o declínio do
número de participantes pela morte das mais idosas e a não renovação de participantes
do grupo de culto. Fora dos casos conhecidos de suicídio comuns em determinados
grupos étnicos, como entre os japoneses, os indus e em certos grupos ameríndios ou de
suicídios coletivos praticados entre grupos religiosos, o suicídio cultural parece
fenômeno raro e pouco debatido. A obra Clássica de Durkheim (2003) não trata deste
tema. José Jorge de Carvalho (1987, p. 41) referindo-se ao Xangô de Pernambuco, mas
refletindo sobre as religiões afro-brasileiras em geral, considera que há uma estratégia

5
de suicida no fato dos velhos líderes do culto não passarem adiante todos os segredos
que conhecem.
Até há alguns anos acreditávamos que o reduzido número de participantes e
a não ampliação do grupo de culto constituía-se numa estratégia de sobrevivência da
Casa. Hoje, tendo em vista que a Casa das Minas praticamente conta com apenas uma
vodunsi, consideramos que se trata de fato de um caso de declínio deliberado. Quanto a
considerar tal fato um caso de suicídio cultural é outra questão. As vodunsis não falam
que querem fechar a Casa. Dizem que não foram elas que fundaram a Casa e não vão
saber como fechar. Parece-nos que a Casa das Minas enfrenta um longo período de
declínio, mas não temos certeza se podemos falar em suicídio cultural.
Causas do declínio:
Os jovens envolvidos com o movimento negro de modo geral não se
interessam muito por religião e quando se interessam, na maioria das vezes preferem os
terreiros considerados mais modernos de candomblé. Alguns até valorizam os terreiros
tradicionais em alguns aspectos, mas na prática preferem freqüentar e participar dos
terreiros de candomblé. Mas parece que esta não é uma razão direta do declínio das
casas tradicionais como a Casa das Minas e a Casa de Nagô.
Creio que a intransigência em certas práticas como, por exemplo, não
aceitar que homens sejam preparados como vodunsis, entrem em transe e dancem foi
uma das razões do declínio das casas mais antigas. Outra razão é a preservação dos
segredos. O hábito de não contar os mitos e as histórias das casas, de não falar sobre os
voduns, de não gostar e não permitira que os cânticos sejam gravados para serem
repetidos em outras casas, os costumes muito rígidos de não permitir que os
participantes freqüentem ou assistam festas em outros terreiros, tudo isso foi afastando
muitas pessoas. A não renovação da iniciação das tobossis desde a preparação do último
barco na Casa das Minas em 1913/14, há cerca de um século, contribuiu para o declínio
dos rituais. A pobreza financeira das vodunsis e o fato de não conseguirem a
colaboração de pessoas de outras classes sociais como ocorria no passado, a ausência de
mães de santo de grande prestígio como mãe Andresa, tudo isto contribuiu para o
declínio da Casa.
Atualmente no Maranhão o crescimento do interesse pelos rituais do
candomblé e em parte da umbanda também contribuem para este enfraquecimento do
tambor de mina. Outro fator que pode influenciar é o crescimento das religiões

6
pentecostais, sobretudo entre negros e membros das classes marginalizadas. As
perseguições aos terreiros e rituais de culto afro-brasileiros pelas religiões pentecostais,
assemelham-se às perseguições que no passado eram feitas aos terreiros pela igreja
católica e pela polícia.
Mas me parece que esta não é a causa principal do declínio da Casa das
Minas. Creio que o problema é anterior. Porque desde 1914 não foram mais preparadas
na Casa filhas de santo completas, que recebiam uma tobossi e se tornavam mãe de
santo? As vodunsis-he, que não são vodunsi-gonjaí e não recebem tobossi, foram
preparadas assim e podem preparar outras vodunsi-he, mas quase não o fizeram. Após o
falecimento das últimas gonjaís em inícios da década de 1970, quando começamos a
freqüentar a Casa das Minas, praticamente não entrou mais ninguém no grupo de culto.
Na Casa de Nagô a situação é semelhante. Enquanto há outros terreiros de tambor de
mina que possuem grande número de filhos e filhas de santo, estas duas casas antigas,
como algumas outras em estilo tradicional, possuem número reduzido de participantes.
Parece que o estilo mais tradicional do tambor de mina, derivado da Casa
das Minas e, sobretudo da Casa de Nagô que se difundiu pelo Maranhão não atende
mais as aspirações dos pretendentes a filhos de santo no tambor de mina. As casas que
são mais mescladas com a umbanda e com o candomblé, que possuem homens como
filhos de santo, que paramentam os orixás, que realizam rituais de iniciação mais
elaborados, são as que estão se desenvolvendo e conseguindo mais devotos.
Algumas vodunsis dizem que na década de 1960, dona Manoca, que era
gonjaí, queria fechar a Casa. Teria passado na Bahia para procurar quem pudesse ajudála, mas não encontrou ninguém. Ela tentou mudar o ritual do arrambã na quarta-feira de
cinzas substituindo a distribuição de frutas por flores, mas dizem que os voduns não
concordaram. Dizem que ela teria mandado cortar galhos da cajazeira sagrada que
estavam batendo no telhado. O homem que cortou os galhos disse que viu crianças
saindo da árvore. Dona Leocádia, que assistia, disse para ele ficar calado. Pouco depois
ele e Dona Manoca faleceram.
Dizem que como ninguém sabe como a casa foi assentada não podem fechála. Dizem que quando não tiver mais ninguém que cuide da Casa, ela vai ficar para o
Estado e se transformar numa escola ou num museu. Falam também que a Casa das
Minas e a Casa de Nagô são muito próximas. Se numa delas não houver mais filhas de
santo a outra irá tomar conta. Falam também que dona Amância, a primeira vodunsi-he
que chefiou a Casa após a morte das últimas gonjaís, queria fechar a casa e teria tentado
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vender um dos prédios para a Prefeitura instalar uma escola. Destruiu mantas de
miçangas e panos da costa que eram usados pelas tobossis.
Sempre houve muitas disputas na liderança da Casa. Quando o número de
vodunsis era maior haviam disputas. Octávio da Costa Eduardo que estudou a Casa em
1944 e redigiu tese de doutorado orientada por Herskovits, nos disse, em depoimento
pessoal que na época de sua pesquisa (em meados da década de 1940), haviam muitas
disputas entra as mais velhas que dirigiam o grupo em companhia de mãe Andresa.
Quando restavam apenas duas vodunsis na Casa constamos que as disputas
continuavam e agora se continuam entre a chefe e o tocador chefe. Estas disputas se
referem a questões de interpretação da ortodoxia e acusações de vários tipos e
constituem uma das características da Casa das Minas como de outros terreiros de culto
afro-brasileiro.
Outra característica do comportamento dos membros do grupo é não
quererem que os filhos recebam voduns e participem do grupo. Existe a tendência de
muitos membros da mesma família pertencerem ao grupo. Temos notícias de família em
que sete mulheres irmãs participaram como vodunsis e três irmãos como tocadores e
nenhum de seus descendentes participa da Casa. Sabemos de outros casos de
participação no grupo de parentes mas em menor número. Mas existe uma tendência
antiga dos membros do grupo não quererem que seus descendentes participem do grupo
de culto. Dona Amélia, que recebeu seu vodun em 1914, tinha o pai como tocador, a
avó e uma tia como vodunsis gonjaí. Afirmava que o pai dela não queria que ela
participasse das festas da casa para não receber vodum. Este comportamento é
encontrado até hoje na atual chefe que tem netas e bisnetas e faz questão que elas não
participem. Temos notícia de fato semelhante na Casa de Nagô. São conhecidos também
casos de pessoas que faziam um pacto com a entidade para que uma pessoa não
recebesse vodun. A explicação destes costumes é que o transe com o vodun é algo
difícil e que se possível deve ser evitado.
Constatamos assim que a Casa das Minas encontra-se em declínio há muito
tempo. Este declínio se acentuou após a morte das últimas gonjaí na década de 1970.
Mas como desde 1914 não foram preparadas outras gonjaí, podemos concluir que desde
esta data se inicia praticamente o declínio da Casa, embora tenha havido períodos com
maior número de participantes no grupo de culto. Possuímos menos informações sobre a
Casa de Nagô mas parece que a situação é semelhante. Se considerarmos que um grupo
que decide não ter continuidade como um caso de suicídio cultural, parece-nos que
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estamos diante deste fato, embora se diga que eles não querem fechar a Casa, pois não
foram eles que a abriram e não sabem como fechá-la. Talvez se trate mais de um caso
de declínio contínuo do que propriamente de suicídio cultural.
Um fato que temos também constatado na Casa das Minas e em parte na
Casa de Nagô é a tendência a continuação da Casa mediante a realização de festas do
catolicismo e da cultura popular. As festas do Divino que sempre foram importante nas
duas Casas, continuam ativa e tem crescido mesmo com o desaparecimento da maioria
das vodunsis. Há sempre nas Casas, pessoas amigas das antigas organizadoras que têm
interesse em manter esta festa que é muito popular. Da mesma forma, algumas festas de
santo do catolicismo popular como a queimação das palhinhas do presépio continua
sendo organizada com ladainha e mesa de doces. Algumas outras festas de santo como
no dia de Reis ou no dia de São Benedito, de Cosme e Damião, continuam sendo
organizadas. É também comum em algumas destas festas ocorrer apresentações de
grupos de Tambor de Crioula ou de Bumba-meu-boi que comunicam que irão se
apresentar nas Casas.
Curiosamente, a Casa das Minas e a Casa de Nagô que eram bastiões
tradicionais da religiosidade de origem africana no Maranhão, hoje se continuam
praticamente realizando rituais do catolicismo e da cultura popular, o que não deixa de
ser curioso e contraditório, mas ao mesmo tempo compreensível, pois mesmo sendo
casas de culto afro-brasileiro, ambas sempre foram marcadas pela forte presença do
catolicismo e da cultura popular como se constata com a festa do Divino que há muito
tempo é importante na Casa.
Assim constata-se uma tendência da realização de festas da cultura popular
nestas duas Casas tradicionais que talvez se transformem numa espécie de centro ou de
pólo de cultura popular. Aproveita-se o prestígio das Casas antigas e o local torna-se um
pólo de atração cultural, pois costuma receber visitas de pessoas de fora que querem
conhecer o lugar. Autoridades locais acabam dando algum apoio aos organizadores
destas manifestações. Talvez seja uma forma das casas tradicionais não desaparecerem
completamente. Outra forma de sua continuidade é através dos estudos e
documentações que foram elaborados e reunidos por pesquisadores.
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