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A CASA DAS MINAS DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO E A 

SAGA DE NÃ AGONTIMÉ

Resumo

A Casa das Minas de São Luís é considerada o mais antigo 

centro religioso de procedência africana de que se tem no-

tícia no Maranhão. Fundado provavelmente nas primeiras 

décadas do século XIX, serviu de modelo para outros cen-

tros no Norte do Brasil. Tomando por referência os traba-

lhos de Sergio Ferretti, o artigo apresenta as pesquisas dos 

anos 1940 que estabeleceram a singularidade da origem 

daomeana da Casa das Minas e examina as diferentes nar-

rativas, em especial aquela formulada por Pierre Verger em 

1953, que buscaram dar conta de sua fundação. Denominei  

saga de Nã Agontimé esse conjunto de narrativas que con-

textualizo, então, com base em trabalhos mais recentes 

sobre o tráfico negreiro atlântico. O artigo argumenta que 

tais narrativas, situadas na confluência entre mito e his-

tória, expressam de modo notável a força simbólica da 

ideia de origem nos estudos socioantropológicos das reli-

giões afro-brasileiras. 

THE CASA DAS MINAS OF SÃO LUÍS DO MARANHÃO 

AND THE SAGA OF NÃ AGONTIMÉ

Abstract

The Casa das Minas of São Luís do Maranhão is considered 

the oldest religious centre of African origin that is known 

in Maranhão. Probably founded in the first decades of the 

nineteenth century, it served as a model for other centres 

in northern Brazil. Setting out from Sérgio Ferretti’s writ-

ings on the Casa das Minas, the paper presents the research 

findings that established the singularity of its Dahomean 

origin in the 1940s and examines the different narratives, 

especially the one formulated by Pierre Verger in 1953, 

which sought to establish its foundation and which I refer 

to as the saga of Nã Agontimé. More recent works on the 

Atlantic slave trade allow us to contextualize such narratives 

more clearly, situating them at the confluence between 

myth and history, revealing how they express in remarkable 

fashion the symbolic force of the idea of origin in the socio-

anthropological studies of Afro-Brazilian religions.
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