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Homenagem póstuma 

 

 

A mameto Loabá ,  mulher de força e sabedoria, que tive o prazer de 

conhecer e sentir  todo o seu encanto.. .  

 

 
Ouça no vento 

o soluço do arbusto: 
é o sopro dos antepassados ... 
Nossos mortos não partiram. 

Estão na densa sombra. 
Os mortos não estão sob a terra. 

Estão na árvore que se agita, 
na madeira que geme, 
estão na água que flui, 

na água que dorme, 
        estão na cabana, na multidão; 

os mortos não morreram ... 
Nossos mortos não partiram: 

estão no ventre da mulher 
no vagido do bebê 

e no tronco que queima. 
Os mortos não estão sob a terra: 

estão no fogo que se apaga, 
nas plantas que choram, 

na rocha que geme, 
estão na floresta, 

estão na casa, 
nossos mortos não morreram. 

 

                                                             (Birago Diop) 
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RESUMO 

 
 

 

Este trabalho apresenta as línguas e as linguagens utilizadas nos 

Candomblés de Nação Angola, por meio do estudo de textos orais 

registrados em duas comunidades particulares e específicas: o Inzó 

Inquice Mameto Dandaluna Quissimbi Quiamaze  (Inzó Dandaluna) e o 

Centro Religioso e Cultural das Tradições Bantu Ilê Azongá Oni Xangô  

(Terreiro Loabá).   

O estudo visa a estabelecer ligações entre a linguagem e a vivência 

das práticas rituais. Nesse sentido, os textos coletados são situados no 

contexto de sua enunciação e analisados em sua expressão e conteúdo. 

Nesses textos foi possível identificar apenas um léxico de origem negro-

africana.  

 

Palavras-chave: Candomblé Angola; cultos afro-brasileiros; l ínguas 

negro-africanas; léxico; línguas do grupo banto. 
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ABSTRACT 

 

 

 

      This work presents languages used in the Candomblés  of  “Angola 

nation” by a study of oral texts recorded in two particular and specified 

communities: Inzó Inquice Mameto Dandaluna Quissimbi Quiamaze  and 

Centro Religioso e Cultural das Tradições Bantu Ilê Azongá Oni Xangô .      

This study aims to establish  a link between the language and the 

factual experience in the practice of these rituals. The collected texts are 

situated in the context of their statement and are analysed in their  

expression and their content.  

      Finally, it  was possible to identify only a vocabulary of Negro-

African origin. 

 

 

Keywords: Angola Candomblé; Afro-Brazilian worships; Negro-

African languages; lexicon; bantu languages. 
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RÉSUMÉ 

 
 
 
 
 

 
     Ce travail présente les langues et les langages utilisés dans les 

Candomblés de la “nation” Angola au moyen d’une étude de textes oraux 

enregistrés dans deux communautés particulières et spécifiques: l’Inzó 

Inquice Mameto Dandaluna Quissimbi Quiamaze   et . le Centro Religioso  

e Cultural das Tradições Bantu Ilê Azongá Oni Xangô .  

     Cette étude a pour but d’établir un rapport entre le langage et le 

vécu dans la pratique de ces rituels.  Dans ce sens, les textes recueillis se 

situent dans le contexte de leur énonciation et sont analysés dans leur 

expression et dans leur contenu. 

     Ainsi,  dans ces textes, i l  n’a été possible d’identifier qu’un 

lexique d’origine négro-africaine. 

 

 

Mots-clés: Candomblé Angola; cultes afro-brésiliens; langues négro-

africaines; lexique; langues bantoues. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 
 

Os candomblés,  no Brasil,  são espaços pr ivilegiados de manutenção dos 

valores de povos afr icanos or iundos dos ant igos reinos localizados nas 

regiões onde ho je se situam os países de Ango la,  Congo, Moçambique, Benim 

e Nigér ia.  

Dessas regiões foram trazidas pessoas de diferentes etnias,  cujo modo de 

ser e exist ir  fo i capaz de cr iar sobrevivências culturais,  sociais e lingüíst icas 

em condições abso lutamente adversas devido ao processo escravista.   

Podem-se observar as manifestações culturais de inspiração afr icana em 

todo o territór io  brasile iro .  Mas é nas comunidades re ligiosas de matr iz  

afr icana que se encontra o  centro dos cultos prestados às d ivindades t razidas,  

major itar iamente,  pelos povos ambundos,  bacongos,  fons e iorubas.  

No Brasil,  o  culto  às divindades fo i (re) interpretado de tal maneira que os 

r itos foram reorganizados,  adquir indo aspectos diferenciados e,  embora,  

mantenha a mito logia de or igem dessas divindades,  não é uma religião  

afr icana,  mas afro-brasile ira,  em que as caracter íst icas se reest ruturaram,  

dando vida a uma re ligiosidade brasile ira de matr iz afr icana.  

A invest igação sobre as diversas manifestações de culto  às divindades 

afr icanas possibilita  não somente compreendê- las enquanto manifestações 

religiosas,  mas é o  ponto de part ida para se estudar as comunidades de 

candomblé enquanto locais de res istência e sobrevivência das línguas negro-

afr icanas,  po is elas const ituem um dos elementos est ruturadores dessas 

comunidades.  

Este t rabalho abordará aspectos lingüíst icos,  histór icos e  culturais do  

universo afro-brasileiro ,  at ravés do estudo de duas comunidades relig iosas de 

Candomblé de Nação Ango la: Inzó Inquice Mameto Dandaluna Quissimbi  
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Quiamaze  e  Centro Religioso e Cultural das Tradições Bantu Ilê Azongá Oni  

Xangô .  

O objet ivo é analisar os textos orais dessas duas comunidades e ident ificar  

termos de línguas negro-afr icanas que aparecem nesses textos,  buscando 

compreender esse universo afro-brasileiro  através da palavra comunit ár ia,  

aquela que veio,  aquela que ficou e aquela que fo i renovada pelos mais 

var iados processos dentro das comunidades.    

Corpus e metodologia 

Os dados obt idos para esse t rabalho foram reco lhidos em duas 

comunidades part iculares e específicas de Candomblé de Nação Ango la: Inzó 

Inquice Mameto Dandaluna Quissimbi  Quiamaze  e Centro Religioso e 

Cultural das Tradições Bantu Ilê Azongá Oni Xangô ,  a pr imeira na cidade de 

São Paulo e a segunda na cidade de Osasco. 

Essas duas comunidades foram a base deste t rabalho, no entanto, visit e i 

outras comunidades em São Paulo,  em Salvador/BA e em São Lu is/MA que 

ofereceram dados importantes para complementação de alguns pontos 

relevantes.  

Realizei filmagens e gravações em fita K-7 com os diversos informantes; 

presenciei r ituais e conversei informalmente com adeptos,  fiéis  e estudiosos 

do assunto; filmei vár ias cer imônias.   

As filmagens somam 24 fitas,  num total de 48 horas.  Gravei em fita K-7 as 

entrevistas e  regist ro  de cant igas,  num total de 20 horas.  Além dos filmes e 

gravações em fita K-7, há também cerca de 60 fotos.    

Há 120 laudas referentes às t ranscr ições.  A sistemat ização e organização 

dos dados em planilhas EXCEL possui 151 textos de cant igas e,  em relação ao 

léxico, 416 termos extraídos dos textos co letados,  dos quais fo i possíve l 

analisar uma pequena parte.     

O t rabalho está divid ido em cinco capítulos.  No pr imeiro cap ítulo,  abordo 

a formação dos candomblés no Brasil e sua importância enquanto espaços de 

resistência e conservação dos valores dos povos afr icanos or iundos das 

regiões da Áfr ica Austral e Ocidental,  buscando ident ificar as etnias e as 

línguas t ransplantadas.  No segundo capítulo,  sob o ponto de vist a  

antropológico, descrevo a est rutura organizacional e r itualíst ica de duas 

comunidades part iculares e específicas do Candomblé de Nação Ango la.  No 
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terceiro,  analiso os textos orais das duas comunidades,  em relação à forma, ao  

conteúdo e ao contexto, buscando levantar a sua t ipo logia.  No quarto, analiso  

termos extraídos desses textos,  buscando ident ificar a língua negro-afr icana à 

qual pertencem, com base na bibliografia de referência.  No quinto capítulo,  

descrevo as linguagens dos gestos,  da dança,  da música e das cores nos 

candomblés.    

As t ranscr ições foram organizadas,  para cada comunidade, em vár ios 

arquivos,  de acordo com o t ipo textual: cant igas,  diá logos,  discursos,  

entrevistas e léxico. 

A análise dos dados or ientou a consult a da bibliografia especializada:  

dicionár ios,  gramát icas,  teses,  epopéias,  livros sobre mito logia afr icana.  

A organização do texto se dará da seguint e forma: 

-  Palavras que designam as divindades,  as comunidades,  os cargos 

hierárquicos e nomes iniciát icos dos membros das comunidades serão 

destacadas em it álico; 

-  As comunidades poderão ser designadas como casa,  terreiro,  barracão, 

comunidade dependendo do caso e do contexto; 

-  Todas as palavras de or igem quimbundo, quicongo, ioruba, eve-fom que 

constem ou não nos dicionár ios de referência da língua portuguesa aparecerão 

em itá lico,  como por exemplo: maionga/maiongas,  inquice/inquices,  

orixá/orixás,  axé/axés etc. ,  escr itas de acordo com a grafia  o fic ial segundo a 

norma gramat ical do português.  

-  Palavras ou expressões consideradas importantes dentro da r itualíst ica 

serão também destacadas em it álico,  como por exemplo, arrebate ,  toque ,  

fundamento  etc.  

-  Os elementos de palavras consideradas compostas estarão ligadas por 

hífen,  como por exemplo: mãe-pequena ,  quarto-de-santo  etc.  

-  Palavras das línguas negro-afr icanas: quimbundo, quicongo, umbundo, 

ioruba, eve-fom terão a grafia de acordo com os dicionár ios de referência 

dessas línguas; 

-  As c itações feitas sobre as línguas quimbundo, quicongo, ioruba ou eve-

fom que forem ident ificadas/analisadas nos textos das comunidades serão  

regist radas de acordo com o regist ro  dos autores citados.   

 

Abreviações ut ilizadas por mim e pelos autores: 
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Adj.   adjet ivo 

Adv.   advérbio 

Cf.    conforme 

Cap.   capítulo 

Conj.   conjunção 

Contr.  contração  

Corresp.   correspondente 

F.      formação 

F.p.    formação provável 

Ior.    ioruba 

LP.   linguagem popular 

Pl.    p lural 

Prep.  Preposição 

Pron.pess.  Pronome pessoal 

Pron.poss.  pronome possessivo 

PS.   povo-de-santo 

Sg.  ou sing.  singular 

Sub. Ou S. substant ivo 
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1.  OS  CANDOMBLÉS  NOS  CULTOS  AFRO-BRASILEIROS 

 
Bem pert inho da entrada do guetho 
Um terreiro de angola e keto 
Mãe maiamba que comanda o centro 
Dona Oxum dançando Oxóssi  no tempo 
Lá em cima no tamarineiro 
Mari inha dá pipoca ajoelha 
Em janeiro no dia primeiro 
Desce o dono do terreiro 
Dandalunda, maimbanda, coquê 
Seu Zumbi é santo s im que eu sei  
Caxix i ,  agdavi ,  capoeira 
Casa de batuque, toque na mesa 
Linda santa, Iansã da pureza 
Vira fogo, atraca, atraca, se chegue 
Vi  Nanã dentro da mata do gêge 
Brasa acesa na pisada do frevo 
Arrepia o corpo inteiro  

 

(Car l i nhos  Brow n/Ed. Mus i c a i s  T ap a jós–E MI)  

 
 

Este capítulo  visa apresentar,  sob o ponto de vista antropológico, os 

candomblés,  no Brasil,  buscando ident ificar os elementos históricos,  

lingüíst icos,  sociais e po lít icos para a base da sua formação.  

Essa apresentação buscará também mostrar os candomblés como uma das 

formas de resistência,  do século XVI aos dias atuais; pr imeiramente,  contra a  

escravidão, e contra outras formas de opressão, de acordo com as est ruturas 

polít icas e sociais brasile iras.   

 

1.1 Da África para o Brasi l:  processos de aculturação 

Os povos afr icanos t razidos ao Brasil at ravés do processo escravista,  das 

regiões de ant igos reinos que, ho je,  correspondem aos países:  Ango la,  Congo, 



 

 

 

9 

Moçambique, Benim e Nigér ia,  de modo  geral,  t inham suas prát icas r ituais  

ligadas à família ,  à a ldeia,  ao clã ou ao reino e diz iam respeito ,  sobretudo, à 

co let ividade. 

Essas prát icas,  entretanto,  sofreram transformações significat ivas,  ainda 

em so lo afr icano, devido a alguns fatores externos,  sobretudo, as guerras 

int erétnicas e  o  sistema escravocrata.  Os povos ambundos,  por exemplo,  

t iveram seus domínios invad idos pelos portugueses e foram transformados em 

escravos em seu própr io território .  

Segundo Coelho (1987:27-53),  os ambundos passaram por um processo de 

aculturação, na região de Calumbo, no ant igo reino de Ndongo ,  antes de serem 

trazidos para o  Brasil.  As populações desse reino const ituem-se,  ho je,  após 

uma co lonização e um processo de escravidão seculares,  em um sub-grupo de 

um conjunto étnico ambundo que vive ao longo do r io  Cuanza. A maior parte 

das aldeias dos ambundos ocupa as provínc ias de Luanda, Bengo, Cuanza-

Norte e Malanje.    

O t ráfico de escravos nessa região fo i intenso. Em Calumbo, no r io  

Cuanza, havia um porto onde embarcavam e desembarcavam pequenos navios 

repletos de escravos,  t razidos das mais diferentes localidades,  sobretudo do 

int er ior do cont inente.   

Coelho aborda também a imposição ao catolicismo  aos escravos,  numa 

tentat iva de fazê- los abandonar seus hábitos,  seus costumes e suas crenças.  A 

part icipação dos escravos,  ainda no continente afr icano e depo is no Brasil,  

nas missas rezadas em lat im, nos bat izados das cr ianças pelos padres da igreja 

católica,  na realização de casamentos e na encomenda da alma dos mortos ao 

deus cr istão,  não os afastará de suas crenças pr imit ivas,  ocorrendo adaptações 

e reest ruturações dos ritos ancestrais.  

Assim, esse processo de dominação tanto física quanto psico lógica 

provocará a perda de muitas de suas prát icas r ituais,  po is o  processo 

escravista e co lonizador,  na Áfr ica,  dest rói os seus locais de culto  e as 

est ruturas familiares,  clânicas,  aldeãs.  No Brasil,  o  escravo passará por um 

outro processo de dest ruição de seus valo res sociais,  familiares e lingüíst icos 

e,  ao longo do tempo, a perda de sua ident idade étnica.  

Esses povos,  t razidos de diferentes regiões do cont inente afr icano,  

encontraram um sistema po lít ico,  econômico e social baseado no modelo  

patriarcal e escravocrata.  A escravidão era um sistema perverso,  não sendo  
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permit ido ao escravo ter ident idade; ele era considerado como co isa,  não  

como pessoa e recebia t ratamento de mercador ia,  sendo- lhe negado todo e 

qualquer valor humano.  

Apesar dessa desvalor ização como ser humano e das imposições 

sistemát icas quanto ao uso da língua portuguesa e à prát ica da re ligião  

católica,  os escravos encontraram meios para cultuar as suas divindades.   

1.2 O culto às divindades no Brasi l 

No Brasil,  a lgumas divindades não encontraram mot ivação para culto ,  tais  

como as da agr icultura,  porque as pessoas não se encontravam mais em suas 

aldeias; o  processo escravista dest ruiu- lhes a comunidade aldeã,  sua 

organização po lít ica e seu modo de vida familiar,  impedindo a subsistência de 

est ruturas sociais própr ias.   

Como pedir prosper idade às divindades agr íco las para o  senhor de escravos 

dentro de um sistema patr iarcal e escravista,  onde o escravo era uma 

mercador ia comprada nos mercados e praças públicas? O senhor de escravos 

era um senhor feudal que t inha sob seu olhar o  capelão, a capela,  o  sistema 

econômico, os escravos,  os parentes,  a família  etc. ; dentro desse sistema, tudo 

a ele pertencia.   

Assim como o senhor de escravos exist ia  aos moldes medievais,  também o 

catolicismo português era parte integrante de um sistema que t inha uma 

est rutura social baseada em valores ainda da Idade Média.  Exist ia,  nesse 

catolicismo, todo um arrebatamento em relação ao sagrado e a religião  

const ituía-se em uma exper iência corporal,  cujos elementos eram: a crença 

nos santos,  as medalhinhas,  as fitas,  a água benta,  as procissões,  a música,  as 

ladainhas,  a defumação, os santos óleos,  a  figura do padre.  As fest ividades e a  

missa cantada em lat im envo lviam toda a comunidade numa mágica,  cujos 

movimentos de levantar,  sentar,  a joelhar,  caminhar em procissão promovia m 

uma dança sagrada. Os escravos vão assimilar esses valores,  incorporando-os 

ao culto  de suas divindades.  

Nesse sent ido, é possível buscar  um entendimento sobre um "diá logo 

abstrato mágico-sagrado" estabelecido entre as religiões afr icanas e a  

católica,  compreendendo que a elas se juntam as religiões ind ígenas e 

levando-se em conta também o jugo dos senhores de escravos e a dominação  

psico lógica exercida pelos padres da igreja católica.   
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Os índios brasile iros haviam observado os valores católicos do século XVI.  

Os elementos est ruturais indígenas são similares às festas com música e 

dança; a int ercessão do pajé; o  culto  e a devoção às almas; o  t ranse,  em que 

se va i para o  mundo dos espír itos,  além do fumo, ervas,  inst rumentos 

musicais.   

Então, pode-se atestar que as t rês matr izes das religiões cató lica,  afr icana 

e indígena possuíam elementos que se encaixavam,  tornando possível um 

"diálogo" entre elas.  E será,  nesse contexto,  que a religiosidade afro-

brasileira desenvo lverá as caracter íst icas próprias dessa realidade. 

1.3 Os candomblés no Brasi l 

Designa-se pelo nome de candomblé algumas religiões de or igem afr icana,  

est ruturadas dentro de uma infra-est rutura social brasileira,  que se 

caracter izam, pr incipalmente,  pelo t ranse de possessão em seus adeptos e 

pelos processos iniciát icos.   

Os candomblés,  ao serem cr iados,  no Brasil,  como sistemas religiosos,  

entram em confronto com outros sistemas, tanto relig iosos quanto polít icos e  

sociais; isso porque as suas prát icas cultuais são invest idas de uma dinâmica e 

de uma funcionalidade, capazes de expr imir formas culturais vindas de longe 

no tempo. 

Os pr imeiros r itos foram duramente pro ibidos pelos senhores de escravos e 

pelos padres da igreja católica.  Mais tarde,  entretanto, os escravos conseguem 

bur lar  as pro ibições,  mudando a configuração dos r ituais,  assentando os 

objetos sagrados de suas divindades emba ixo da terra,  colocando por cima os 

santos católicos,  cujas caracter íst icas a elas fossem similares.   

Os escravos cultuavam suas divindades junto com os santos católicos,  a  

fim de camuflar seus cultos e conseguirem a sua sobrevivência; o  que, 

possivelmente,  tenha dado origem ao processo de sincret ismo. 

 

Os padres prefer iam acredi tar  na just i fica t iva  dos negros que diz iam ser  

os “batuques”  homenagens aos san tos catól icos fei tas em sua l íngua natal  

e com danças de sua  terr a .   

                                    (Gonçalves Si l va ,  1994:34) 
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Grupos étnicos,  línguas afr icanas e prát icas r ituais são elementos a serem 

considerados na formação das comunidades re ligiosas de candomblé que, na 

época do Brasil co lônia,  ainda não t inham essa designação. 

Os calundus antecederam as Casas de Candomblé do século  XIX  e as atuais.  

Inicia lmente,  até o  iníc io do sécu lo X VIII chamou-se,  indist intamente,  de 

calundu  as manifestações religiosas afr icanas no Brasil (cf.Gonçalves Silva,  

1994:43).   

As pr imeiras manifestações do calundu ,  no Brasil,  deram-se em condições 

bastante adversas,  po is as divindades só podiam ser cultuadas na escur idão, 

nas matas e roças,  espaços cont íguos à senzala.   

Além disso,  o  culto a inquice1 estabelecia muit as int erdições que deviam 

ser respeit adas e as divindades eram cultuadas em recipientes especiais,  

contendo elementos naturais que as representavam: água, terra,  vegetais,  

pedra,  ferro.  Era necessár io  que esses objetos recebessem, em local 

consagrado, oferendas de alimentos e sacrifícios de animais,  com a finalidade 

de renovar tanto a força das divindades quanto a de seus cultores.  

Soma-se a essa dificuldade para a realização dos ritos,  também o culto  ao 

ancestral: um dos aspectos mais significat ivos dos cultos bantos.  Segundo  

Bast ide (1985),  "havia uma so lidar iedade étnica entre os ind ivíduos e uma 

comunhão com a relig ião ancestral".  Isso porque o culto  ao ancestral era (e  

ainda é) prat icado, na Áfr ica,  pela maior ia dos povos e possuía est reita  

ligação com as famílias,  com os clãs,  com as linhagens.   

Como no Brasil,  os senhores t inham o escravo por "co isa" e não pessoa,  

não era necessár io  dar- lhe um enterro cr istão.  Na maior ia  das vezes,  ele não 

t inha uma família,  devido à dest ruição do regime familiar e muitos haviam 

perdido o contato com um clã ou uma linhagem ancestral de seu 

conhecimento.  Entretanto,  por estar enraizado em vár ias etnias,  e mesmo não  

tendo encontrado ambiente propício para prát ica tal qua l na Áfr ica,  esse culto  

conservou importantes aspectos at ravés de at itudes e comportamentos dos 

escravos diante da morte.  

Essas (re)construções do mundo afr icano não só permit iram aos povos 

oriundos da área do grupo banto realizarem seus cultos,  como também 

                                                
1 Inquice: divindades dos povos de línguas do grupo banto (ver cap.4) 
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possibilitaram a abertura de um caminho  para outras etnias que chegaram ao 

Brasil,  um pouco mais tarde,  poderem prat icar a sua relig ião ancestral.   

Essas etnias,  sobretudo iorubas e fons,  sofreram uma influência cultural e  

lingüíst ica das línguas do grupo banto: cultural em relação ao sincret ismo  

estabelecido com a religião cató lica e  a indígena; lingüíst ica at ravés da 

ut ilização de palavras importantes para a r itualíst ica,  como por exemplo, a  

própria designação da religião: candomblé .   

Assim, o  candomblé é uma parte da Áfr ica t ransplantada para o  Brasil e,  

numa reprodução brasile ira,  buscou uma organização hierárquica sócio-

religiosa,  inser ida num mundo afro-brasileiro ,  no qual a figura mais 

importante é a  da mãe  ou pai-de-santo ,  caracter izando-se pela incorporação 

das divindades ou ent idades em seus adeptos.   

Nesse mundo afro-brasileiro ,  há um reper tório  lingüíst ico diferenciando as 

modalidades de candomblé,  às quais se dá o nome de nações e,  embora as 

cer imônias públicas sejam muito simila res em sua est rutura,  cada nação  

cultua as suas divindades em sua língua,  chamada de língua-de-santo ,  cujos 

falantes se denominam povo-de-santo .  

1.3.1 Nações de candomblé 

No início do processo escravista,  o  termo  nação  era ut ilizado para agrupar  

os escravos segundo a sua procedência (cf.Karasch, 2000 e Mattoso, 1989).  

No século XIX ,  o  termo nação  servirá para ident ificar a população escrava,  

gener icamente,  de acordo com o local de nascimento.  A esse respeito ,  Mary 

Karasch (2000:36-37),  esclarece: 

 

No sécul o X I X ,  as  pr incipais divisões dos escravos no Ri o estavam  

baseadas no lugar  de nascimen to:  Áfr ica  ou  Brasi l  /…/ Um cat ivo 

brasi lei ro poder ia  ser  An tôn io cr ioulo ou Maria  parda,  enquan to os  

afr icanos ser iam Antônio Angola  ou  Mar ia  Moçambique.  / . . . /  No Ri o d o 

século XI X ,  as  pr incipais "nações  brasi lei ras" eram a  cr ioula ,  a  parda e a  

cabra;  escravos cr ioul os e pardos man t inham iden t idades e comunidades  

tão separadas umas das outras quan to das nações  afr icanas.  

 

Karasch aborda também as dificuldades de se ident ificar,  de modo mais 

preciso,  as nações afr icanas dos escravos do Rio de Janeiro.  Entretanto,  os 

senhores de escravos os classificavam empregando o termo nação .  Nos 

anúncios de jornais para a venda de escravos,  aparecem as mais var iadas 
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expressões,  relac ionadas a uma nacionalidade; isso,  de certa forma, segundo a 

autora, tem ajudado na ident ificação de suas procedências étnicas.  

 

Quando os senhores não sabiam a  nacional idade de um escravo,  

empregavam vár ios t ermos para  indicar  a  or igem afr icana,  sendo um dos  

mais comuns o acréscimo da expressão "de nação" ao prenome cr istão,  

como:  "Antôn io de nação Angola".  Quando o escravo era  de nação 

desconhecida ,  a  expressã o era  "negro de nação",  ou "um afr icano".  

Karasch,  (2000:42-43) 

 

Kat ia Mat toso, (1982:146-153) discute os seguint es pontos sobre o termo 

nação:   

-  o espaço urbano das grandes cidades irá facilitar a sociabilidade e a  

so lidar iedade cultura l e religiosa por nações ou etnias muito mais do que o 

espaço rural; 

-  as pr imeiras confrar ias formadas pelos afr icanos ou descendentes se 

caracter izam pela separação em nações.  Por exemplo, a confrar ia dos 

ango lanos não aceit ava pessoas de outras etnias.  A part ir  do século XVII I,  e las 

se tornam mais abertas,  aceitando a mistura étnica; 

-  os jorna is anunciam a fuga de escravos,  ident ificando-os através da nação:  

 

“Fugiu da  fazenda Timbo,  per tencen te a  Ignácio Borges de Bar ros,  uma 

escrava de nome Maria , da nação nagô /. . . /”  (Jornal  da Bahia ,  23-1-1855) 

Mat toso,  (1982:153) 

 

“No dia  31 de janeiro fugiu o escravo mina / . . . /”  (Jornal  da Bahia,  

14.11.1857) 

Mat toso,  (1982:153) 

 

Segundo Bast ide (1985:82),  inúmeras confrar ias surgiram no século XVIII,  

pr incipalmente devido ao incent ivo que era dado aos escravos,  tanto pelo 

governo quanto pelos padres da igreja católica,  para cultuarem os santos e  

virgens negros.   

Uma das confrar ias mais conhecidas é a de Nossa Senhora do Rosár io.  Ela 

era dividida entre do is grupos dist intos: negros e brancos.  A igualdade entre 

negros e brancos era inibida pela própria est rutura patriarcal e escravista,  

assim como acontecia com a igualdade cr istã.  Há, então, uma divisão entre as 
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confrar ias e entre os fiéis: Confrar ia  do Rosár io dos Negros e Confrar ia do 

Rosár io dos Brancos.  Isso provocava numerosas br igas entre as confrar ias 

pela disputa de poder e prest ígio.   

Essas confrar ias const ituíam-se em formas de organização social,  

permit indo a conservação de valores afr icanos; entretanto,  vão reproduzir não 

só valores afr icanos como também católicos,  uma vez que o indivíduo está em 

dois espaços ao mesmo tempo.  

Karasch (2000) cita algumas informações t ransmit idas pelos est range iros 

na ident ificação, no Rio de Janeiro,  das or igens da maior ia dos escravos:  

Cabinda, Congo, Benguela,  Moçambique etc.  E,  em relação a esses locais de 

procedência,  a autora regist ra a sua preservação, justamente,  nos locais onde 

se prat icam as religiões de or igem afr icana, evidenciando uma passagem do  

termo nação  enquanto ent idade po lít ica para nação  enquanto ent idade 

religiosa.  

 

Ao agrupar  os or ixás na sét ima linha, ou afr icana,  os umbandistas 

dividem esses  espír i tos em set e grupos,  cada um com seu chefe:  Povo da  

Costa ,  Congo,  Angola ,  Benguela ,  Moçambique,  Loanda e Guiné.  Em 

outras palavras,  os nomes das nações do sécul o XI X  tornaram-se agora  

nomes de fa langes de espír i tos.  

Karasch (2000:44) 

 

Essas sete linhas da Umbanda de que t rata a autora encontram a sua or ige m 

pr incipal nas festas,  tanto do Rio de Janeiro como em São Paulo,  em que se 

faziam (e fazem) representações sobre a coroação do rei e da rainha do congo, 

as conhecidas congadas,  nas quais aparecem sete nações.  

No que diz respeito  aos Candomblés,  as confrar ias servirão de núcleos para 

a sua formação, pois seus membros eram os mesmos que, mais tarde,  irão  

formar os pr imeiros terreiros,  o  que contribuirá para a difusão do termo  

nação ,  definindo-o em diferentes modalidades de culto  que podem ou não  

possuir vínculos étnicos.  Lima (1984:19) faz a dist inção entre etnia segundo a 

modalidade de r ito  e etnia da qual descende a pessoa: 

 

Daí  a  fa lecida  ialorixá  An inha poder  afi rmar  com orgulho:  “minha sei ta 

nagô é puro”.  E diz ia  isso no sen t ido de que a  “nação” de  sua  sei ta ,  de  

seu t er r eiro,  e que eram os padrões r el igiosos em que ela ,  desde men ina,  

se formara,  era  nagô.  Aí  se deve en tender  nação-de-san to,  nação-de-
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candomblé.  Porque,  no caso de Aninha,  ela mesmo era  e se sa bia ,  

etn icamente,  descenden te de afr icanos grunces. . .   

 

As nações de candomblé  estão divid idas,  pr incipalmente,  em: Angola ,  

Queto ,  Jeje-mahin ,  Ijexá ,  Caboclo .  Entretanto,  nenhuma delas é iso lada em s i 

mesma; há muitas semelhanças e correspondências no culto  às divindades,  

além dos emprést imos lingüíst icos,  embora cada uma possua a sua própr ia 

ident idade cultual e lingüíst ica,  buscando manter um léxico que as possa 

ident ificar  e diferenciar.  Pessoa de Castro (1981:61) apresenta uma divisão  

das nações mais conhecidas:  

 

. . .  VODUM (ét imo fon) entre  as “nações” JEJE; de  ORIXÁ (é t imo 

yorubá) entre  as “nações”NAGÔ, QUETO,  IJEXÁ; de  INQUICE (é t imo 

banto) entre  as “nações” CONGO, ANGOLA.                                                                     

 

Essas nações de candomblé passaram por processos de t ransformações ao 

longo do tempo. Pelo menos do is desses processos são bastante discut idos na 

atualidade. Trata-se do “branqueamento” e da “(re)afr icanização”.  

O “branqueamento” é um processo pelo qual,  gradat ivamente,  fo i 

ocorrendo uma presença,  nos Candomblés,  de pessoas que não possuem, ou 

possuem em menor grau, uma ligação ou parentesco com alguma etnia 

afr icana.  Esse processo acontece muito mais nos Estados do sul e sudeste do 

Brasil,  o  que é compreensível,  visto  a grande mistura de descendentes de 

europeus nessas regiões.  Na cidade de São Paulo,  por exemplo, pode-se 

encontrar mães e pais-de-santo  de origem européia,  como portuguesa,  

espanho la,  italiana,  alemã, dentre outras.  

A “(re)afr icanização” é um processo bastante discut ido entre os adeptos do 

candomblé.  Consiste na busca das or igens étnicas e,  conseqüentemente,  

lingüíst icas das comunidades,  reivindicando, cada qual,  uma “pureza” étnica.  

Há alguns adeptos que se (re) inic iaram2 com babalaôs iorubanos; uns foram 

até os países iorubas,  nas regiões da Nigér ia e do Benim; outros,  os t rouxeram 

ao Brasil,  especia lmente,  para a realização dos r ituais.  Trata-se de um 

processo que tem uma ocorrência maior entre os adeptos dos Candomblés de 

                                                
2 Utilizei o termo (re)iniciar porque se refere a pessoas que já eram iniciadas no candomblé no Brasil e passaram por outra iniciação na 
África. 
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Nação Queto,  mas adeptos de outras nações,  de forma menos propagada têm 

buscado um retorno às origens afr icanas.    

A (re)afr icanização coloca em confronto dois mundos: o  afro-brasileiro ,  

com toda a sua histór ia  de luta para a preservação do culto  às divindades,  as 

(re)significações e (re) int erpretações desde a época da escravidão, e o 

afr icano, de regiões dominadas pelos europeus,  cujos cultos,  lá mesmo, na 

Áfr ica,  passaram por t ransformações e adaptações vár ias,  como o fato de 

muitos afr icanos do ant igo reino do Congo, terem entrado em contato com os 

valores cr istãos,  no século XVII,  antes de serem trazidos ao Brasil.  Assim, a  

pergunta que cabe é:  será que existe pureza étnica na Áfr ica atual? (se é  que 

algum dia ela exist iu); ou ainda, será que existe pureza étnica em algum lugar  

do mundo? 

Assim, será essa diversidade histór ica que poderá explicar o  fato  de os 

adeptos dos Candomblés reivindicarem pertencer a uma nação ,  cujo termo  

adquir iu seu sent ido atual de região afr icana de or igem. O seu significado 

permit e dist inguir algumas modalidades r ituais,  em relação a cada 

comunidade de culto ,  sua histór ia de fundação e de est ruturação de acordo 

com sua raiz afr icana cultural e lingüíst ica.  

O termo nação ,  de acordo com os meus informantes,  é sinônimo de raiz.  

Pertencer a uma nação  s ignifica ter uma raiz na qual se apo iar para poder  

t ransmit ir  aos inic iados o que eles denominam como fundamentos-da-nação  

que,  mesmo distante no tempo e no espaço, estão ligados a uma visão de 

mundo afr icana.  

1.3.2 Características gerais das nações de candomblé 

Embora essas nações de candomblé  possuam aspectos que as diferenciem,  

sobretudo em sua língua r itual,  cujas palavras estão ligadas a uma língua 

negro-afr icana, observam-se muit as correspondências e semelhanças entre as 

vár ias nações,  tais como:  

1.  caracter izam-se pelo t ranse de possessão de divindades ou ent idades em 

seus adeptos,  mesmo havendo algumas pessoas que não vivem a 

exper iência da incorporação; 

2.  as divindades são denominadas de santo ; 

3.  são espaços,  cujas denominações variam entre: barracão ,  roça ,  

terreiro ,  casa ,  comunidade ; 



 

 

 

18 

4.  realização de festas públicas,  também denominadas toques ; 

5.  danças no sent ido ant i-horár io ; 

6.  o uso de roupas próprias para as festas; 

7.  inst rumentos musicais,  sobretudo, os de percussão acompanham as 

cant igas ded icadas às divindades e às ent idades; 

8.  na entrada,  há assentamentos da divindade ou divindades protetoras da 

comunidade; 

9.  seus adeptos passam por um processo de inic iação para uma divindade 

pessoal,  durante o  qual vivem um per íodo de recolhimento,  cumprindo  

determinados preceitos,  dando iníc io à sua formação religiosa; 

10.após a iniciação, per iodicamente,  renovam as forças divinas e  as suas 

próprias at ravés de novos reco lhimentos e  cumprimento de preceitos,  ao 

qual se dá o nome de obrigação ; 

11.as d ivindades ou ent idades são homenageadas at ravés de o ferendas de 

sacr ifício  animal e de alimentos à base de cereais,  tubérculos e  

vegetais;  

12.o salão pr incipal,  local onde se realizam as festas,  cujo nome mais  

comum é barracão ,  possui uma ligação, vis ível ou não, entre o  chão e o  

teto.  No alto  há um recipiente de barro,  de louça ou de outro mater ial 

que contém certos elementos rituais; no chão, embaixo da terra,  são 

também co locados certos elementos r it uais.  Esses do is espaços são 

revest idos pelo sagrado, têm diferentes simbo logias e se const ituem e m 

um dos fundamentos da casa; 

13.os fundamentos se configuram em elementos ut ilizados nos r ituais,  mas 

também significam os conhecimentos adquir idos ao longo das 

exper iências sacerdotais e que remetem à iniciação da mãe  ou do pai-

de-santo ;  

14.os membros de uma comunidade são ligados pelos laços iniciát icos e se 

const ituem na família-de-santo ,  com avós,  pais,  t ios,  pr imos, sobr inhos,  

irmãos etc. ; 

15.seus textos se caracter izam pela t ransmissão oral; 

16.o aprendizado é gradual e se dá na prát ica do dia-a-dia.    
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a) O aprendizado 

O aprendizado acontece no dia-a-dia,  na vivência socioreligiosa,  com base 

na oralidade, at ravés da repet ição sistemát ica de seus textos.  Entretanto, pude 

constatar a existência de textos organizados em apost ilas para a facilit ação do 

aprendizado; essa prát ica já exist ia nas comunidades com os seus ant igos 

cadernos-de-fundamento  a que só t inham acesso os “mais velhos”.   

A elaboração de apost ilas por parte de algumas comunidades está apo iada 

em bibliografias de referência em que algumas pessoas das comunidades de 

Candomblé,  sobretudo, os seus dir igentes adquirem: dicionár ios,  gramát icas e  

outros t ipos de textos escr itos por soció logos,  antropólogos,  etnólogos,  

histor iadores,  lingüistas,  referentes às suas or igens  mít icas.  Um dos autores 

mais conhecidos pe lo povo-de-santo  é,  sem dúvida,  Pierre Verger.   

No Inzó Dandaluna ,  por exemplo, o tateto Roxitalamim  possui os 

dicionár ios de quimbundo e quicongo, além de outras obras.   

A esse respeito ,  Lima (1984:18) apresenta o seu testemunho: 

 

Em São Paulo mesmo,  r ecen temen te,  encon trei ,  num terr ei ro que eu  

costumava fr eqüen tar , quando estava lá ,  uma bibl iografia  invejá vel  sobr e  

os candomblés da  Bah ia .  

 

A organização dos textos orais,  a lém dos livros e  textos publicados,  está  

apo iada também no int ercâmbio, sobretudo comercial,  com afr icanos de 

diversas procedências: vendedores de objetos r itualíst icos,  obras de arte,  

roupas etc.  e que costumam freqüentar as rodas-de-candomblé .   

As formas de aprendizado, então, fazem parte de um sistema da 

modernidade e algumas adaptações são realizadas,  nas diferentes 

comunidades,  a  part ir  dos conhecimentos adquir idos at ravés dessas fontes.  

Apesar disso,  prevalece,  ainda, no seio de cada casa,  a  forma de aprendizado  

ant iga,  baseada na prát ica do cot idiano. 

b) Os rituais públicos 

No Candomblé,  os r ituais ou cer imônias possuem, pelo menos,  duas 

designações populares: festa  ou toque .   

Uma festa  pública começa a ser preparada alguns dias antes.  Dependendo 

dos fundamentos da casa e do t ipo de festa ,  há r it uais de preparação que, via 

de regra,  começam pelas o ferendas dedicadas à divindade guardiã da 
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comunidade. E, somente após fazer as oferendas a essa divindade é que se 

farão as o ferendas às demais que serão homenageadas na festa .   

Assim como as o ferendas,  as saudações e cant igas sempre se inic iam pela 

divindade guardiã e são encerradas pela divindade conhecida como “o pai de 

todas as cabeças” (Lemba ,  nos Candomblés de Nação Ango la; Oxalá ,  nos 

Candomblés de Nação Queto).  

Essas o ferendas caracter izam-se pelo sacr ifíc io  de animais ded icados às 

divindades e comidas preparadas para cada uma delas à  base de cereais,  

tubérculos,  far inhas,  frutas,  legumes etc.  Durante os sacr ifícios r itua is e  

oferendas são profer idas palavras,  executam-se cânt icos e preces,  há 

possessão das divindades.   

De modo geral,  as casas de candomblé possuem um calendár io anual de 

festas.  As mais populares são aquelas dedicadas às divindades cultuadas e  

conhecidas em âmbito nacional: festa  de Ogum ; festa  do Congoluandê3,  nos 

candomblés de nação ango la,  do Olubajé4,  nos candomblés de nação queto; 

festa  de Erê ,  mais conhecida como festa de Cosme e Damião 5; festa  de 

Iemanjá ; bala io de Oxum ; festa  de Oxosse ; festa  de Exu 6,  dentre outras.  

Há outras festas relacionadas à organização própria de cada comunidade,  

como por exemplo, aquelas dedicadas à d ivindade patrona da casa ou 

ent idades especiais,  geralmente,  da mãe  ou pai-de-santo .   

Alguns t ipos de r ituais são realizados conforme a necessidade dos f ilhos-

de-santo .  São dois t ipos de r ito: iniciação e obrigação .  

c) Iniciação 

Uma iniciação implica muitos dias de reco lhimento da pessoa que será 

inic iada.  Durante esse per íodo, acontecem os r ituais propiciatór ios.  Uma 

pessoa pode ser iniciada sozinha ou junto com outras pessoas; quando esse 

últ imo fato ocorre,  dá-se o  nome de barco:  barco-de-muzenza ,  nos 

Candomblés Ango la e barco-de-iaô ,  nos Candomblés Queto.    

A inic iação de alguém, numa dada comunidade, envo lve a todos por sua 

importância,  po is representa o  aumento da família-de-santo .  Geralmente,  o  

inic iando terá,  além da mãe  ou pai-de-santo ,  também ligações mais próximas 

com outras pessoas,  tais como:  
                                                
3 As festas dedicadas a Ogum e a do Congoluandê estão descritas no cap.2. 
4 Olubajé: banquete do rei. Festa dedicada a Omolu (ver cap.4). 
5 Festa dedicada às crianças. 
6 Iemanjá, Oxum, Oxosse e Exu: divindades iorubas (ver cap.4). 



 

 

 

21 

- a mãe-criadeira  ou o pai-criador:  pessoa designada para cuidar do 

inic iando ;  

-  a mãe-pequena  ou o pai-pequeno:  pessoa que pode auxiliar o  iniciando, 

durante todo o seu per íodo sacerdotal,  na ausência da mãe  ou pai-de-santo ; 

-  a madrinha  ou o padrinho-de-santo:  pessoa que pode ou não ter uma ligação  

com a casa.   

No dia da festa pública,  para apresentação da noviça (ou noviço) à  

comunidade, a  mãe  ou pai-de-santo  esco lhe uma pessoa pertencente ao alto  

clero dos Candomblés,  via de regra,  uma  outra mãe  ou pai-de-santo  de outra 

comunidade e lhe o ferece a noviça como afilhada.  

A madrinha  ou padrinho-de-santo ,  então,  tomará a noviça,  incorporada de 

sua divindade, pelo braço e passeará com ela pelo barracão ,  so licit ando- lhe 

que revele o  seu nome à comunidade.  

Trata-se de um momento de suspense,  po is tudo pode acontecer,  como, por 

exemplo, a divindade recusar-se a revelar  o  seu nome; o  que será muito ruim 

para a mãe  ou o pai-de-santo  que será bastante cr it icado pelo povo-de-santo .     

A int erpelação à divindade obedece a uma seqüênc ia,  justamente,  para 

aumentar esse suspense,  que consiste em se fazer o  pedido por t rês vezes; na 

pr imeira e segunda vez,  a divindade diz o  seu nome no ouvido da madrinha  ou 

padrinho  que,  ainda no contexto do suspense,  pergunta ao público:  

–Vocês escutaram? – todos gritam:   

–Não! – então, diz bem alto:   

–O povo não lavou o ouvido, hoje,  meu pai. . .  – e todos r iem e faze m 

comentár ios descontraídos,  embora haja certa tensão. E pede que a divindade 

gr ite o  seu nome para que todos ouçam7.  

E a divindade, na terceira vez,  dá t rês vo ltas sobre si mesma, com as mãos 

erguidas para o  alto  e grita o  seu nome, desencadeando vár ios t ranses de 

possessão em muzenzas e iaôs.   

d) Obrigação 

Dá-se o nome de obrigação  aos r ituais  realizados ao longo da carreira  

sacerdotal dos adeptos do candomblé após terem passado pela iniciação. 

                                                
7 Em várias comunidades de candomblé em que presenciei esse momento, escutei da madrinha ou padrinho, a seguinte expressão: “Em nome 
de Zâmbi apongo, orucó, orixá!” 
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A obrigação  implica reco lhimento da pessoa,  porém leva menos dias do 

que a inic iação e tanto o tempo entre uma obrigação  e  outra quanto o número  

de dias de reco lhimento dependem dos fundamentos  da casa.  As obrigações  

fazem parte do processo de formação sacerdotal,  pois cada uma significa uma 

etapa que se caracter iza por intensificar a aprendizagem e aquis ição de 

conhecimentos e,  sobretudo renovar as forças da pessoa e de suas divindades.  

e) O sagrado e o profano: tênue fio divisório 

Nos candomblés,  os espaços sagrado e profano não podem ser t ratados com 

muit a r igidez,  po is t rata-se de um  universo religioso diferenciado de outras 

religiões,  sobretudo do crist ianismo, cujos espaços são, visive lmente,  

dist intos,  pois tem, via de regra,  o  sagrado como um espaço fechado.  

Numa igreja católica t radicional,  por exemplo, até a voz tem que ser  

ut ilizada em tom bem baixo, po is pressupõe-se que falar um pouco mais alto  

perturbará a paz reinante no ambiente.  As religiões de or igem afr icana não 

têm essa mesma visão do espaço sagrado; ele é um espaço, antes de mais 

nada, aberto  e não tão formal.  Em sua liturgia são empregados cânt icos 

acompanhados por inst rumentos de percussão e outros inst rumentos metálicos 

(agogô, adjá) e t ipos diferentes de chocalhos (xequerê,  maracás) 8.   

Os cânt icos desencade iam transes de possessão, havendo a comunicação 

das divindades at ravés de seu gr ito  caracter íst ico,  chamado ilá  que ocorre no 

iníc io,  durante e no final das incorporações.   

As cant igas são entoadas ao mesmo tempo em que se dança numa roda que 

gira em sent ido ant i-horár io .  Nos Candomblés Ango la,  essa roda possui o  

nome de cassambe  e nos Candomblés Queto, xirê .  Os cânt icos e danças 

compõem uma construção da histór ia  mít ica de deuses e deusas,  ora 

chamando-as a descerem à terra,  ora reverenciando a sua chegada, ora 

prestando- lhes homenagens,  ora se despedindo.  

Assim, acontece uma relação temporal entre os espaços do sagrado e do 

profano, per feitamente mutável,  conforme o rito  e os fundamentos das casas.   

Em alguns momentos,  a mudança de um espaço para o  outro pode ser bastante 

sut il,  quase impercept ível; em outros,  bastante vis ível.  E,  algumas vezes,  os 

dois espaços podem aparecer mesclados,  como por exemplo, nas festas  de 

caboclo que se caracter izam pela existência de momentos sagrados e pro fanos 

                                                
8 Agogô, adjá, xequerê, maracá: instrumentos musicais. 
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a um só tempo: sagrados porque se t rata de ent idades invest idas pelo sagrado, 

que “descem na terra” at ravés do t ranse de possessão imbuídas pelo  divino ; 

mas,  profano, pois essas mesmas ent idades sagradas bebem bebidas alcoó licas 

e fumam charutos.  Isso não as torna menos divinas,  apenas com outra 

caracter íst ica divina,  diferente do orixá  ou do inquice .  

1.4 Candomblés Angola e Queto: uma história de co-relação 

Os Candomblés de Nação Ango la e os Candomblés de Nação Queto têm 

uma histór ia de ident idade, de co-relação, embora seja notória a influência da 

segunda nação  nas comunidades afro-brasile iras de modo geral.   

A questão do predomínio dos Candomblés Queto sobre outras nações  é  

discut ível e se podem constatar elementos dos Candomblés Ango la em 

Candomblés Queto,  como, a própr ia designação de Candomblé  para definir as 

prát icas religiosas de ambos os r itos.  Há, pelo menos,  do is outros aspectos 

importantes dos Candomblés Ango la adotados pelos Candomblés Queto: o 

culto  aos caboclos,  como ancestral e  dono das terras brasileiras e o  

sincret ismo católico.   

O culto  aos caboclos fo i incorporado à lit urgia de muitos Candomblés 

Queto, mesmo os mais ortodoxos e,  somente na atualidade, com o processo de 

(re)afr icanização é que algumas comunidades deixaram de prat icá- lo ,  mas não  

todas.  

O sincret ismo católico é um outro aspecto bastante evidente em muitas 

Casas de Queto.  O emprego do termo santo  como sinônimo de orixá  e a  

lavagem das escadar ias do Senhor do Bonfim, em Salvador,  atestam essas 

afirmações.   

Na II Conferência Mundial da Tradição Orixá e Cultura ,  realizada em 

Salvador,  em 1983, as matr iarcas dos candomblés baianos se reuniram em 

torno da discussão do sincret ismo, dispostas a excluir o  sincret ismo do seio  

das Nações Queto e a pr imeira proposição fo i,  justamente,  se acabar com a 

lavagem das escadar ias do Senhor do Bonfim. A po lêmica,  então, fo i 

instaurada, po is essa lavagem das escadar ias da igreja,  além de fazer parte de 

um r itual bastante ant igo, apresenta-se também como um cartão postal de 

Salvador (Consorte,  1999:74).  
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Assim, farei um breve estudo histórico,  para levantar alguns pontos e 

ver ificar como se dá a co-relação entre os Candomblés Ango la e  Queto e 

quais são as suas or igens.   

1.4.1 Origens 

Do século  XVI ao XIX ,  v ieram para o Brasil,  como escravos,  cerca de 4 

milhões de afr icanos .  Alguns autores,  como Edison Carneiro (1991:29-30),  

dividem os povos vindos da Áfr ica para o  Brasil,  gener icamente,  em do is 

grandes grupos: sudaneses e bantos.   

Os povos do grupo lingüíst ico banto foram trazidos at ravés do t ráfico de 

escravos de uma vasta extensão territorial,  conhecida e citada pelos 

histor iadores,  como sendo os ant igos reinos de Ango la e do Congo, e também 

de Moçambique. Esses povos foram levados,  pr inc ipalmente,  para o  

Maranhão, Pernambuco e Rio de Janeiro.  

Os sudaneses foram trazidos das regiões mais conhecidas como Costa do 

Ouro e Costa dos Escravos,  no Golfo da Guiné.  Gener icamente,  essas regiões 

ficaram conhecidas como Costa da Mina.  

A Costa do Ouro compreende as regiões onde ho je se situam os países 

Togo e Benim. Dessa área foram trazidos os fant is,  moradores do litoral e  

axant is,  do inter ior.  Esses povos foram levados para os Estados de Minas 

Gerais e da Bahia,  recebendo, a denominação genér ica de minas.   

A Costa dos Escravos compreende as regiões também do Benim e da 

Nigér ia.  Dessa área foram traz idos os iorubas (chamados de nagôs).  Os 

iorubas foram levados para a Bahia; os fons (chamados de jejes) e eves foram 

levados para a Bahia,  Recife e São Luís (cf.Carneiro,  1964:44) .   

Esses povos sudaneses foram trazidos,  maciçamente,  já ao fina l do t ráfico  

de escravos em 1850. Por essa época, os iorubas eram major itár io s na cidade 

de São Salvador,  na Bahia,  conforme atesta Mat toso (1988:104):  

 

De onde procedem esses a fr icanos? As in formações con t idas nos  

testamen tos e inven tár ios são fr eqüen temen te mui to genér icas:  “Costa  

d’Áfr ica”  ou  “Costa  Ociden ta l” ,  t ípicas imprecisões geográficas.  É cer to,  

porém,  que os a fr icanos capturados na  Áfr ica  Ociden ta l  ao nor te do 

Equador  são na  Bah ia  mais numerosos dos que os  proven ien tes da  costa  

sul ,  que cor responde,  hoje,  ao Congo e a  Angola .  Os chamados  

“sudaneses”  superam em número os “ban tus”  que r epresen tam cerca  de ¼ 

da população escrava.  
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Então, conforme as afirmações da autora,  é provável que,  devido à chegada 

mais recente e por serem mais numerosos,  em Salvador/BA, os afr icanos 

oriundos da Áfr ica Ocidental tenham conservado mais as suas caracter íst icas 

ancestrais e lingüíst icas,  além do fato de não haver,  por essa época, uma 

separação dos núc leos familiares tão acentuada como no iníc io da escravidão.  

A esse respeito ,  Pierre Verger (2000:23) argumenta: 

 

 O r itual  cer imonial  nago  (e,  em menor  grau,  o dos  djèjè )  é aquele que,  

na  Bah ia,  melhor  conservou seu cará ter  afr icano e in fluenciou for temen te  

o de outr as “nações” .                                

 

Historicamente,  a divulgação dessas caracter íst icas ancestrais e  

lingüíst icas pode ser observada em relação a alguns fatores relevantes.  

A pr imeira casa de candomblé fo i fundada no século XIX  por t rês mulheres 

nagôs: Iadetá,  Iacalá  e Ianassô ,  na cidade de Salvador/BA; t rata-se da Casa 

Branca do Engenho Velho, que existe até ho je com o nome de Ilê Axé Ianassô  

(cf.  Bast ide,  1961, Gonçalves Silva,  1994) .     

A estrutura das casas de candomblé seguiu,  desde essa pr imeira,  o  modelo  

ioruba de organização e se const ituem em comunidades hierarquizadas em que 

a liderança religiosa está centrada na figura da mãe  ou pai-de-santo .   

A sucessão, nessas casas,  só acontece após a morte de seu dir igente.  E nem 

sempre acontece com tranqüilidade, podendo ocorrer desacordos quanto ao 

esco lhido para dir igir o  terreiro .  Por ocasião da sucessão no Ilê Axé Ianassô ,  

houve diss idências que culminaram com a abertura de do is outros terreiros  

em Salvador: o  terreiro do Gantois e o  Ilê Axé do Opô Afonjá.   

Antes mesmo da fundação ofic ial da Casa Branca do Engenho Velho, há 

informações,  at ravés dos relatos de velhos iorubas,  sobre a presença de 

afr icanos vindos da Áfr ica,  por vo lta  de 1830, especialmente,  para a  

realização de cer imônias em Salvador/BA (cf.Mat toso,1982:150).  

Esses relatos vêm comprovar a existência de cultos afr icanos,  já na época 

citada por Mat toso, vinte anos antes da proibição do tráfico no Brasil.  Isso é 

mais um dado importante na análise dos fatos históricos de uma “supremacia” 

dos cultos iorubas,  na Bahia,  pr incipalmente.  
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Em meados da década de 60, houve um processo cultural e social muito 

int enso em todo o país,  cujos valores se vo ltaram para a cultura popular: o  

bom e o belo era prest igiar a nossa cultura,  a cultura negra.   

Nessa época, o  candomblé encontra prest ígio at ravés da divu lgação de 

obras literár ias,  sobretudo os livros de Jorge Amado e as músicas dos cantores 

baianos,  homenageando as casas de candomblés mais ant igas da Bahia,  

tornando-as conhecidas de norte a sul do Brasil.  Caetano Veloso, compositor 

brasileiro ,  compõe a música "Oração a Mãe Menininha",  em homenagem à 

ialorixá  do terreiro do Gantois,  dando a Mar ia Esco lást ica da Conceição  

Nazaré uma popular idade até ho je não superada por outra mãe-de-santo .   

Assim, devido aos fatores histór icos abordados,  a part ir  da década de 60, é  

possível atestar muitos termos do ioruba se tornarem de domínio público,  

pr incipalmente,  at ravés das cant igas que revelavam a mito logia dos or ixás nos 

Candomblés Queto,  como por exemplo, a seguinte cant iga:  

 

Nessa  cidade t odo mundo é de Oxum /  Hom em,  men ino,  men ina,  mulher  / 

. . .  /  Presen tes na  água doce,  presen tes na  água sa lgada e toda a  cidade é  

d 'Oxum /. . . /   

(Calazans,  discos Ar iola)  

 

Essa cant iga fala  do mito de Oxum  e de seu domínio em um dos elementos 

da natureza: a água. Assim como essa cant iga,  há outras,  abordando os mitos 

dos orixás,  focalizando seus domínios na natureza,  suas caracter íst icas e suas 

relações com os seres humanos.   

Com isso,  o  Candomblé Queto ganhou prest ígio  e  visibilidade de norte a  

sul do país e,  conseqüentemente,  acabou por influenciar  outras nações de 

candomblé; uma delas é o  Candomblé Ango la que assumiu o seu panteão,  

tendo muitos terreiros adquir ido a nomenclatura de Candomblé Angola-Queto .   

Assim,  da Bahia,  o  Candomblé Queto,  se expandiu em outras direções do 

Brasil:  outros estados do nordeste; estados do sul,  do norte e do sudeste.  E,  

embora exerça influência sobre outros cultos afro-brasile iros,  é possível notar 

a presença da língua quimbundo e,  até mesmo da quicongo, que são marcas de 

ident idade lingüíst ica dos Candomblés Ango la,  em comunidades de 

Candomblé Queto.   
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A própr ia palavra que designa os r itos: candomblé  é de ét imo qu imbundo e 

significa "reza,  louvação, pedir pela intercessão dos deuses e  local onde se 

realiza o  culto" (cf.Pessoa de Castro, 2001:196).   

O Candomblé Queto recebe influências lingü íst icas também da língua fom,  

conforme atesta Lima (1984:16): 

 

Nas casas-nagôs,  por  exemplo,  quando se dá  o nome da in iciação,  os  

nomes dofona ,  dofonitinha ,  gamo,  gamutinha ,  essas palavras não sã o 

nagôs,  mas são palavras genuinamen te fõ,  de  uma outra  l íngua,  são 

palavras de nação-je je que os nagôs emprestaram e assimilaram no seu  

corpus  r i tual.                                                                             

 

O culto  ao inquice ,  no Brasil,  é mais ant igo do que o culto  ao orixá  e,  por 

isso,  algum léxico de línguas do grupo banto permaneceu no inter ior dos 

cultos afro-brasile iros de modo geral.   

Há algum tempo, teve iníc io um processo de “reafr icanização” nas 

comunidades de Candomblé Queto,  e muit as casas subst ituíram palavras 

importantes de sua r itualíst ica,  cuja or igem era do quimbundo ou do quicongo 

pelo ioruba. É o caso de quizila ( interdito) do quimbundo, subst ituída por euó  

( interdito)   do ioruba (cf.Póvoas,  1989:27).  

A influência do Candomblé de Nação Queto se torna mais presente em São 

Paulo e Rio de Jane iro.  Em São Luís,  no Maranhão, onde vis itei t rês das casas 

mais ant igas: a Casa das Minas,  a Casa de Nagô e a Casa Fant i-  Axant i,  há 

uma predominância do tambor-de-mina.  

Dessa forma, pode-se constatar que os iorubas assim como os bantos tanto 

receberam quanto t ransmit iram influências culturais e  lingüíst icas,  uma vez 

que as duas nações de candomblé,  apesar da ant igüidade banto,  são solidár ias 

em relação à reconstrução de suas ident idades em so lo brasile iro .  Mas, aos 

poucos,  notar-se-ão influências,  cada vez mais fortes,  do Candomblé Queto 

sobre as outras nações.  E essa influência,  na verdade, se deve, além dos 

fatores histór icos,  abordados anter iormente,  também à divu lgação dos seus 

r itos at ravés dos livros publicados por antropólogos,  soció logos,  

histor iadores,  como: Verger,  Bast ide,  Carneiro,  entre outros.  
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1.4.2 Candomblé de Nação Angola 

As comunidades religiosas de Candomblé de Nação Ango la são também 

conhecidas como angola-congo  ou congo-angola  (doravante,  Candomblé 

Ango la).  Esse candomblé chegou ao Brasil at ravés dos pr imeiros povos 

oriundos de algumas regiões da Áfr ica Austral,  os ant igos reinos de Ango la 

(Ndongo),  do Congo, de Loango, de Matamba, de Kakongo, dentre outros.  

Para se compreender  a formação dos Candomblés Ango la,  é preciso  

considerar os grupos étnicos,  lingüíst icos e as prát icas r it uais que foram 

trazidas por esses povos da área banto.  Segundo Mattoso, (apud  Bonvini & 

Petter,  1998:72-73) esses povos pertencem ao "ciclo do Congo e de Ango la,  

no sécu lo XVII".  Ela regist ra os grupos étnicos e as línguas t ransplantadas:  

a)  quicongo: falada pelos bacongo, numa zona correspondente ao antigo 

reino do Congo; 

b)  quimbundo: falada pelos ambundo, na região central de Angola,  

correspondendo ao antigo reino de Ndongo; 

c)  umbundo: falada pelos ovimbundo, na região de Benguela,  em Angola.  

Essas línguas afr icanas eram, provavelmente,  faladas nos r ituais dos 

pr imeiros tempos, ainda nos espaços cont íguos às senzalas.  Elas se 

const ituíram, naqueles tempos, em um dos elementos est ruturadores da 

recr iação afr icana,  como fator de reconstrução do modus vivendi  de povos que 

viviam uma situação de apagamento de sua ident idade at ravés do processo 

escravista.   

a) Complexo banto 

Embora se considere,  conforme atesta Mattoso, a predominância,  entre os 

povos t razidos,  ao Brasil,  da área banto: os ambundos,  do reino de Ndongo ; os 

bacongos,  do reino do Congo e os ovimbundos,  do reino de Benguela,  é  

possível constatar a presença de outras etnias,  po is muit as pessoas eram 

capturadas mais para o  int er ior e  levadas para a costa e para a  pr incipal 

região do tráfico de escravos: Calumbo, no rio  Cuanza.  

A área dos povos do grupo banto correspondia a  ant igos e grandes 

impér ios: Congo, Luba, Kuba, Lunda, dentre outros,  cujas fronteiras 

geográficas,  lingüíst icas e cu lturais eram bastante próximas.   
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Os impér ios Luba e Lunda são est reitamente ligados,  visto  ter sido o 

impér io Lunda fundado, no século XVI,  por um grupo Luba exilado, sob a 

liderança de I lunga Tshibinda, um dos filhos do rei Luba, Kalala I lunga.  

O reino  Kuba expand ia seus limites at ravés da conquista de terr itór ios 

viz inhos e possuía uma fronteira comum, ao sul,  com os Lunda. E suas 

relações nem sempre foram pacíficas,  havendo muitas guerras entre os do is 

reinos.  

O reino do Congo dominava uma vasta região, formada por outros reinos:  

Ndongo ,  Loango ,  Matamba ,  Mpemba ,  Kakongo ,  Mpanzu ,  Soyo ,  Dembos,  

Quissama ,  dentre outros; alguns desses reinos eram seus vassa los e lhe 

pagavam tr ibutos.   

Ao sul do reino do Congo se situavam os reinos de Ndongo  e de Matamba ,  

sendo esse últ imo  fundido ao pr imeiro at ravés da sua conquista pela ra inha 

Jinga no final do século XVI.   

Todos esses impér ios e reinos possuíam diversas províncias e inúmeros 

grupos étnicos.  Os ambundos,  por exemplo, const ituíam um grande e ant igo  

grupo étnico,  que se subdividia em outros grupos: Ndongo ,  Songo ,  Lenge ,  

Libolo ,  Hungu ,  Pende ,  Ndembu ,  Mbaka ,  Mbondo ,  Imbangala ; todos esses 

grupos ambundos pertenciam ao reino de Ndongo .  Cada um desses grupos era 

composto por clãs e as línguas faladas eram var iantes do quimbundo 

(cf.Coelho, 1987; Hagenbucher-Sacr ipant i,  1973; Randles,  1968).  



 

 

 

30 

A vasta extensão do reino do Congo, com os limites dos reinos que se 

situavam em seu terr itório ,  os limites das províncias e a fronteira lingüíst ica 

quicongo-quimbundo podem ser observados no mapa de Randles,  (1968:22):  
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No século XVI,  os portugueses encontraram esses reinos bem est ruturados, 

cujas fronteiras,  observadas no mapa, na verdade, eram bastante elást icas.  O 

reino de Ndongo ,  por exemplo, se loca lizava entre o  reino do Congo e o 

impér io Luba9,  favorecendo as suas relações po lít icas e comercia is,  em alguns 

momentos,  e,  em outros,  provocando os conflitos interétnicos.  As guerras 

entre os reinos se sucediam, algumas vezes,  buscando a expansão de seus 

territórios,  e,  em outras,  lutando pela emancipação. 

Alguns desses reinos possuíam inst it uições governamentais bastante 

avançadas e seus reis eram invest idos pe lo poder real at ravés de um processo 

elet ivo. A base da economia era,  sobretudo, a agr icu ltura,  havendo também a 

caça,  a pesca,  a confecção de objetos de arte.   

Os povos de línguas do grupo banto possuíam um complexo cultural,  

religioso e lingüíst ico aparentado e uma cosmogonia bastante similar.  Do is 

aspectos são considerados como elementos maiores do seu sistema religioso:  

o  culto  aos ancestrais e a divindades ligadas à natureza.  

Pode-se constatar,  no Brasil,  em diversas comunidades de Candomblé 

Ango la,  termos e elementos mito lógicos oriundos não somente dos povos 

t razidos dos reinos de Ndongo  e do Congo, mas também de outros povos,  

como por exemplo, o  mito do herói fundador do impér io Luba.  

Esse impér io era um vasto território ,  cujas or igens se referem ao mito de 

Nkongolo ,  d ivindade cultuada nos Candomblés Ango la sob a denominação de 

Angorô .  

b) Nkongolo: O mito do herói civilizador  

Esse mito é uma epopéia das or igens do Estado Luba e é narrado pelos 

depositár io s da palavra,  sendo reproduzido e publicado por alguns 

pesqu isadores.   

Heusch (1972:19-39),  acena para uma dezena de versões sobre o mito do 

heró i civilizador Nkongolo ,  a part ir  de narrat ivas co lhidas por pesquisadores.  

Ele diz que,  embora haja vár ias versões,  elas concordam em muitos pontos e 

se complementam. A mais ant iga delas data de 1913, co lhida por Père Co lle e  

as mais atuais datam de 1954, 1962 e 1964, recolhidas por Theeuws. E 

apresenta a versão de 1950, reco lhida por Or jo de Marchovelet te: A Epopéia 

Nacional Luba  como a mais detalhada.  Segundo o autor,  essa versão tem o 

                                                
9 Os impérios Luba, Kuba e Lunda não aparecem no mapa que mostra somente do reino do Congo. 
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mér ito  de ter sido narrada por um depositário  qualificado das t radições orais 

da chefia de Kabongo, Inabanza Kataba. 

De acordo com essa narrat iva Nkongolo  é o  primeiro rei sagrado dos Luba ; 

ele possuía o  [bulopwe]  ‘poder sagrado’.  Seus ancestrais são kiubaka-Ubaka  

‘aquele que constrói inúmeras casas’ e Kibumba-Bumba  ‘aquela que faz muita 

cerâmica’.  De sua união, nasce um casal de gêmeos de sexos diferentes que se 

unem incestuosamente.  A part ir  dessa união, vão acontecendo outras da 

mesma forma incestuosas.  Nkongolo  é  originár io  de uma dessas uniões 

incestuosas e,  ele própr io,  une-se em incesto com suas duas irmãs: Mabela  e  

Bulanda .  E le submete sua autoridade por todas as terras do Oeste,  porém sem 

herdeiros.  Um dia,  em seus domínios,  aparece um est rangeiro,  um caçador de 

nome Ilunga Mbidi Kiluwe  que vem a desposar as duas irmãs de Nkongolo .  

Após algum tempo de convívio,  os dois se desentendem. O caçador desaprova 

o comportamento primit ivo de seu cunhado, principalmente,  sua maneira de se 

alimentar,  e seu r iso aberto,  mostrando os dentes,  o  que cons idera indigno de 

um re i sagrado. O caçador parte dos domínios de Nkongolo ,  deixando as duas 

mulheres grávidas.  Antes de part ir ,  porém, encarrega o adivinho Mijibu  de 

olhar pelas mulheres e,  conseqüentemente,  pelas cr ianças.  Elas deram à luz 

dois meninos: o  filho de Mabela  se chamou Kisula  e o  de Bulanda ,  Kalala 

Ilunga .  Algumas t ramas engendradas pelo  adivinho, logo colocam Nkongolo  e  

Kalala Ilunga  como inimigos.  Kalala Ilunga ,  a judado pelas t ropas de seu pai,  

invade a cidade e Nkongolo ,  vendo-se sem saída,  refugia-se numa caverna 

úmida, de onde sai,  todas as manhãs,  para tomar so l; por isso,  é descoberto,  

capturado e decapitado. Sua cabeça e as partes genit ais foram co locadas 

dentro de um cesto em cima de um pequeno monte; na manhã seguinte,  a  

cabeça havia desaparecido sob a terra e seu corpo fo i lançado numa cova oca 

no leito  de um r io .  

Baseando-se nas diferentes versões,  Heusch analisa o  mito da seguint e 

forma: 

1.  Nkongolo  funda seu impér io  entre do is cursos d’água: o  lago Lwembe  a  

Oeste e o  r io  Luabala  a Leste.  Assim, o  trajeto  percorrido entre o  lago e o  rio  

remete,  imediatamente,  à imagem do arco-ír is reunindo dois cursos d’água; 

2.  A oposição entre úmido/seco: a parte super ior do corpo de Nkongolo  é  

co locada num pequeno monte,  no alto; a  parte infer ior,  enterrada de maneira 

est ranha, no leito  de um r io ; 
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3.  A decapitação de Nkongolo  separa o  elemento seco, o  arco-ír is (na 

crença popular representa o  fogo celeste) e o  elemento úmido, associado às 

águas terrest res.  O arco- ír is  apresenta as oposições: ele  é,  ao mesmo tempo, 

macho e fêmea; e une o fogo e a água; 

4.  A separação da cabeça do corpo de Nkongolo ,  o  arco- ír is,  separa o  fogo 

e a água; o  céu e a  terra.  Isso inaugura a dialét ica das estações,  a alt ernância 

das estações (estação das chuvas/estação das secas) ; 

5.  O arco- ír is  é  associado também a uma enorme serpente de duas cabeças.  

Segundo uma crença Luba-Hemba, o  arco-ír is não é outro senão o vapor,  a 

fumaça que sai da garganta de uma enorme serpente vermelha chamada 

kongolo .  

O autor analisa o  mito também em relação às diferenças entre o  pr imeiro 

rei sagrado Nkongolo  e o  segundo, Kalala Ilunga  da seguinte forma:  

-  Nkongolo:  incesto / riso / maneiras alimentares pr imit ivas;  

-Kalala Ilunga:  casamento hiperexogâmico / uso discreto da boca /  maneiras 

alimentares refinadas.  

 Assim, Heusch faz uma reconstrução, at ravés da narrat iva dos depositár io s 

da palavra,  do passado histórico do impér io Luba. E as aventuras de 

Nkongolo ,  Mbidi  e Kalala Ilunga  remetem ao ciclo das estações,  à oposição 

lua/so l/arco- ír is,  à  cozinha r itual,  ao incesto,  cujos símbo los mít icos estão 

associados ao mundo da natureza,  de onde t iram seus temíveis poderes.  

c) Angorô: a divindade do arco-íris no Brasi l 

A (re) int erpretação desse mito,  dentro das comunidades de Candomblé 

Ango la,  pode ser observada pelas t ransformações e associações que lhe são 

at ribuídas.   

As t ransformações ocorrem sob do is pontos de vista:  

• do ponto de vista lingüíst ico,  ocorrem mudanças na sua designação de 

origem: nkongolo  > kongolo  > hongolo > hongolô  > angolô  > angorô ;  

e adquire uma designação secundár ia,  aparece na figura de angoromea ,  

a fêmea.  

• do ponto de vista antropológico, Nkongolo  passa de heró i fundador do 

impér io luba à divindade ligada às águas das chuvas; e,  devido ao seu 

caráter andrógino, adquire dupla ident idade: masculina e feminina.  A 
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sua metamorfose numa grande serpente de duas cabeças o liga ao poder 

da t ransformação.  

As associações à chuva, ao arco- ír is e à serpente de duas cabeças 

permit irão estabelecer as oposições entre os grandes ciclos da vida e da 

natureza: so l/ lua; terra/água; macho/fêmea; vida/morte.  No Brasil,  serão essas 

associações que farão de Angorô uma divindade tanto temida quanto 

respeit ada dentro das comunidades de Candomblé Ango la.   

E le é cultuado como o dono das águas dos céus (chuva),  do arco-ír is; está 

ligado aos movimentos de subida e descida das águas.  É também ident ificado  

com a serpente de duas cabeças,  cuja simbo logia é a ligação entre o céu e a  

terra.  Por isso,  as saudações lhe são feit as se despejando água de uma 

quart inha,  geralmente,  da chuva,  no centro do barracão 10; todos tocam as 

mãos na água e na testa em sinal de reverência à divindade.  

d) Divindades cultuadas no Brasil 

No item anter ior fo i abordado o mito de uma das divindades cultuadas nos 

Candomblés de Nação Ango la:  Angorô .  Além dessa divindade, há outras,  cuja 

mito logia de or igem afr icana não será abordada neste t rabalho, por 

dificuldade de loca lização das fontes afr icanas.  Entretanto,  as divindades 

serão ident ificadas na apresentação de duas comunidades part iculares de 

Candomblé de Nação Ango la no capítulo 2.      

e) O culto ao caboclo 

Nos Candomblés Ango la e em algumas casas de Candomblé Queto,  é 

possível se observar além do culto  às divindades,  também o culto  a ent idades 

encantadas.   

A ent idade de caboclo,  em t ranse de possessão nos adeptos,  canta e dança 

cant igas em português ao som dos atabaques.  Algumas das cant igas entoadas 

vêm entremeadas de termos de outras línguas e,  por vezes,  até termos 

amer índios.  

Minhas observações são confirmadas pelas pesquisas bibliográficas e de 

campo quanto ao modo part icular das Casas de Nação  Ango la e algumas de 

Queto cultuarem o elemento indígena brasile iro .    
 
 

                                                
10 Barracão é o local onde se realizam as festas nas comunidades de candomblé. 
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    Caboc lo  guerre i ro  

Tu és a nação do Bras i l  

Tu és a nação bras i lei ra, caboclo  

Das cores da nossa bandeira 

 

Essa cant iga é,  geralmente,  cantada pelos adeptos numa festa-de-caboclo ,  

fazendo uma saudação a todas as ent idades de caboclo.  Ela evidencia 

caracter íst icas do indígena bras ileiro  “caboclo guerreiro”; e le não pertence a 

uma nação indígena, mas à brasile ira; t rata-se do indígena catequizado pelos 

jesuít as.   

Quando a própria ent idade de caboclo incorpora num dos adeptos,  costuma 

fazer uma louvação à Casa.  

Na cant iga abaixo, pode-se observar a  inserção de termos de línguas 

afr icanas e a evocação de elementos da lit urgia católica.  

 

   Deus abençoe esta casa santa 

Onde o or ixá  fez a morada 

Onde mora o cál i ce bento  

E a hóst ia consagrada 

 

Gonçalves Silva (1994:121) apresenta alguns fatos históricos em relação 

aos índios brasileiros para exp licar o  seu culto  nas religiões afro-bras ileiras:  

 

Os ca boclos r epresen tam o indígena enal tecido na  l i tera tura  român tica  e  

popular izado na pajelança, no cat imbó e no candomblé.  / . . . /  Quando 

incorporados,  apresen tam-se com o "catól icos",  e fr eqüen temen te abrem  

seus t r abalhos espir i tuais com orações do t ipo pai-nosso e ave-mar ia .  

 

O culto  ao caboclo nos Candomblés Queto caracteriza mais uma influência 

dos ritos dos Candomblés Ango la já abordados anter iormente.  

Apesar do culto  aos caboclos ser uma marca dos Candomblés de Nação 

Ango la,  não t ratarei dele neste estudo, podendo ser tema de um traba lho no  

futuro.  
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1.4.3 Candomblé de Nação Queto 

As comunidades religiosas de Candomblé de Nação Queto são também 

designadas pelo termo: nagô  ou,  ainda, pela etnia e língua: ioruba  (doravante 

Candomblé Queto).  Esse candomblé chegou ao Brasil at ravés dos povos 

oriundos de algumas regiões da Áfr ica Ocidental,  sobretudo as regiões que,  

ho je,  correspondem à Nigér ia e ao Benim.  

Para se compreender a formação dos Candomblés Queto, é preciso 

considerar os grupos étnicos,  lingüíst icos,  as prát icas r ituais e a  história  

desses povos t razidos da área sudanesa.  Segundo Mattoso, (apud  Bonvini & 

Petter,  1998:72-73) esses povos pertencem ao "ciclo  da Costa da Mina, no  

sécu lo XVIII".  Foram transplantados os grupos étnicos e as línguas.  
 

a)  oeste-atlântica (fulfulde,  wolof ,  serer,  temne.. .);  

b)  mande (mandinga, sobretudo); 

c)  kwa ou gbe (eve,  gem, aja,  fom),  designadas como “jeje” no Brasil;  

d)  benue-congo, principalmente falares ioruba designados no Brasil pelo 

termo “nagô-queto"; nupe (tapa),  igbo, ijo. . .;  

e)  chádica (haussá); 

f )  nilosaariana (kanure).  
 

a) Complexo ioruba 

De acordo com historiadores,  como Johnson (1960),  Rodr igues (1990) e  

Oliver (1994),  no século XIV ,  os povos iorubas se organizavam em diversos 

reinos e buscavam a expansão de seus domínios,  conquistando os terr itórios 

viz inhos.  Um desses reinos,  Ifé ,  era considerado como o berço de sua 

civilização. Seu rei interessava-se,  part icularmente,  pelo reino de Daomé  

(atual Benim) onde prosperava a arte do bronze; ele  enviava,  para lá,  legiões 

de so ldados com a fina lidade de co lonizá- lo .   

Em contra-part ida,  segundo Duchâteau (1990:92),  os séculos XV  e  XVI são 

marcados na região do Daomé  como sendo um “per íodo de reis guerreiros” e 

que buscam também a expansão de seus domínios.  Ao final do século XVII,  as 

guerras pe la expansão territorial se amenizam, ocorrendo alianças entre as 

dinast ias,  a intensificação do comércio de seus produtos e a aculturação entre 

iorubas e fons.  Sobre os domínios fons,  o  autor explica: 

 



 

 

 

37 

Graças à  extensão do r eino em dir eçã o a o nor te,  o comérci o com os  

iorubas,  os nupes e os haussas prosperava,  e mui to par t icularmen te,  

aquele das ágates.  Essas r epresen tavam um elemen to indispensável  nas 

cer imôn ias,  pois elas  eram,  en tr e outros,  sinal  do grau e da  dign idade dos  

notáveis.  

(Duchâteau 1990:92)11 

 

O autor aborda também o complexo sistema de governo em que o obá  (rei),  

embora est ivesse invest ido pelo poder sagrado e invio lável,  não tomava as 

decisões sozinho, havendo o conselho dos notáveis que or ientava as decisões.  

E esse poder do rei com caráter divino faz parte de uma dinast ia sob a 

influência ioruba or iundo de Ifé .   

Os domínios iorubas,  no século  XVII,  se  estendem até o  reino de Daomé ,  

formando uma sociedade bastante ampla,  composta pelos reinos: Ketu , Ijexá ,  

Egbá , Oyó , Ijebu , Oxogbô , Ibadan e algumas províncias: Abeokutá , Lagos,  

Ondô ,  dentre outras (cf.  Johnson (1960),  Rodr igues (1990) e Oliver (1994).   

Embora esses reinos est ivessem inter ligados etnicamente,  eles possuía m 

independênc ia po lít ica; cada um era governado por um obá .  Eram cidades-

estados e a língua ioruba possuía var iações de um reino para o  outro; tendo, 

cada cidade, cultos específicos para suas divindades guardiãs.   

No século XIX ,  as guerras int erétnicas entre esses povos iorubas e os fons  

adquirem um outro sent ido, em que as velhas r iva lidades são alimentadas pelo  

t ráfico de escravos.   

Os domínios iorubas se estendiam até o  reino do Daomé ;  o  reino de Queto 

era o  que estava mais próximo do território  fom e o seu povo fo i o  mais 

at ingido pelas guerras que t ransformavam os pr isioneiros em escravos,  

vendendo-os aos t raficantes.  

Nesse per íodo,  o tráfico de escravos,  sobretudo, no porto de Uidá,  era um 

negócio bastante lucrat ivo, tornando os traficantes muito r icos e poderosos.  

Segundo os histor iadores,  a  maior  fortuna da época pertencia a um traficante 

que se tornou legendár io,  Francisco Felix de Sousa,  mais conhecido como 

Xaxá. 

Pode-se presumir,  pela proximidade do reino de Queto com o reino do 

Daomé  que os povos t razidos desse reino, para o  Brasil,  tenham sido bem 

                                                
11 Duchâteau, (1990:92) Grâce à l’extension du royaume vers le nord, le commerce avec les Yoruba, les Nupe et les Hausa devint florissant, 
et tout particulièrement celui des agates. Celles-ci représentaient un élément indispensable des tenues de cérémonie car elles étaient, entre 
autres, signes du rang e de la dignité des notables. 
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numerosos,  result ando daí,  possive lmente,  o  nome de Candomblé Queto.  E 

haverá interpenetração entre os povos iorubas e fons.  Os iorubas cultuam o  

orixá  e os fons,  o  vodun ; e tanto um quanto o outro tem o seu culto  ligado à 

noção de família e à  co let ividade. E é essa noção de família  e  de co let ividade 

que servirá de base para as comunidades fundadas,  no Brasil,  sobretudo, em 

Salvador/BA .   

Assim,  de acordo com uma organização familiar,  há nos Candomblés Queto 

uma família que se chama família-de-santo ,  cuja pessoa mais importante é a  

mãe  ou o  pai-de-santo ,  conhecida(o) como ialorixá  (mãe-de-santo) ou  

babalorixá  (pai-de-santo).  Há também outros membros que fazem parte dessa 

família-de-santo ,  ta is como: avós/avôs; t ias/t ios; sobr inhas/sobr inhos ; 

pr imas/pr imos; irmãs/ irmãos.  

Dentro dessa organização, pode haver uma Casa pr inc ipal,  a da mãe  ou 

pai-de-santo  e outras para os outros membros da família  que desejam ou que 

precisam formar a sua própr ia família-de-santo ; o  que promove a ampliação  

de uma dada comunidade. 

b) Divindades iorubas cultuadas no Brasi l  

Orixá Saudações  Domínios 

 

Exu Laro iê!  Ruas,  encruzi lhadas,  o  corpo humano 

Ogum 
Ogunhê patacori !  

Ferro,  est radas,  tecnologia,  agr icul tura 

Oxosse Oquê aro!  Matas,  caça 

Omolu A tô tô  ajuberô!  Doenças,  terra 

Nanã Saluba Nana!  Lama,  pântanos 

Oxumarê Arroboboiu!  Chuvas,  arco- í r i s  

Ossaim Euê euê!  Fo lhas 

Xangô Cão Cabiec i le!  Just iça,  re lâmpagos 

Iansã Eparre i  Oiá!  Tempestades,  ventos,  a lma dos mortos 

Oxum Ora iêiê ô!  Águas doces 

Iemanjá Odoiá!  Águas sa lgadas 
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Oxalá Epa babá!  Cabeça,  ar  

 

O quadro acima mostrou as divindades mais cultuadas,  no Brasil.  Essas 

divindades são conhecidas por um nome que as ident ifica,  como: Ogum ,  

Oxum ,  Xangô  etc. ,  porém, a esse nome pelo qual é ident ificada são acrescidos 

outros nomes, a que chamam de qualidades ou avatares.   

Existem teorias e diferentes aplicações ou interpretações que sustentam a 

existência de outros nomes a um nome genér ico das divindades.  Verger,  

(2000:399) aborda,  por exemplo, os vár ios nomes pelos quais é conhecida a 

divindade Oxum:  Jumu ,  Ponda ,  Petu ,  Aboto ,  Apara ,  Kare  etc.  Cacciatore, 

(1988:197-198),  exemplifica:  “Cada or ixá pode ter ‘qualidades’ que se unam 

ao seu nome, como Xangô Alafin (Xangô Rei),  Oxum Pandá, Ogun Naruê etc. ,  

ou ‘t ipos especia is’,  como Ibua lama ou Inlé (Oxóssi),  Ot im (Oxóssi) etc.”.  

Eu dir ia que a essas “qualidades” ou “avatares” se somam caracter íst icas 

dist intas entre o  culto  das divindades de uma comunidade para outra.  Essa 

dist inção permite se observar um caráter part icular,  especia l mesmo das 

divindades de uma dada comunidade, em relação à maneira pela qual seu culto  

é realizado. Isso pode ser atestado com base na afirmação do informante 

tateto Roxitalamim:  "Ogum é Ogum em qualquer lugar,  mas a gente quer que 

ele seja Ogum dentro da nação Tombensi".  Ele quer dizer que as divindades 

recebem um tratamento cultual part icular,  com caracter íst icas própr ias da 

nação  na qual estão as suas or igens inic iát icas; e,  essa nação  é,  

pr imeiramente e em sent ido genér ico,  a Nação Ango la,  e que se part icular iza,  

ainda mais,  como Nação Ango la Tombensi.   

1.5 Nações de candomblé: formas de resistência contra a intolerância 

Conforme t ratado no item 1.3,  deste capítulo,  as confrar ias se organizam 

como espaços de preservação de valo res afr icanos,  mesmo que sob a 

influência do catolicismo. As nações de candomblé,  além de ampliar a  

preservação desses valores,  vão também ser locais de resistência contra a  

into lerância.  

1.5.1 Perseguições e intolerâncias 

O aumento de escravos libertos e o  crescimento das cidades melhoraram o 

desenvo lvimento de suas manifestações relig iosas,  porém, os velhos sobrados 
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e casebres co let ivos,  ao se tornarem pontos de encontro e de culto ,  tornaram-

se também locais onde a repressão po licial se fazia constante.  Kát ia Mat toso 

(1982:150) cita a seguinte not ícia de um jornal em Salvador/BA: 

 

“Foram presos e estão à  disposiçã o da  pol ícia  Chr istovam Francisco 

Tavares,  afr icano emancipado,  Mar ia Salomé,  Joanna Francisco,  

Leopoldina  Mar ia da  Conceição,  Escolást ica  Mar ia  da  Conceição,  

cr ioulas for ras, e os escravos Rodolpho Araújo Sá Bar reto,  mulato,  

Melân io,  cr ioulo,  e Mar ia  também com um fi lho,  que estavam no local  

chamado Engenho Velho,  numa reun ião a  que chamam de candomblé” 

(Jornal  da Bahia ,  5 .5.1855).  

 

A co ibição às relig iões afro-brasileiras,  por essa época, legalmente,  não 

poder ia exist ir ,  po is a Const ituição Brasileira de 1824 havia cr iado um 

disposit ivo legal,  favorecendo a liberdade de culto .   

Apesar das constantes pr isões e repressões da po lícia,  nos locais citados 

anter iormente,  garant iu-se,  a inda que precar iamente,  a realização das festas 

religiosas e a construção da preservação dos altares com os recipientes 

consagrados às divindades.  Os pr imeiros templos vão se caracter izar por 

serem, ao mesmo tempo, moradia dos prat icantes do candomblé e espaço de 

culto  às divindades e ent idades,  caracter íst ica essa que permanece em muitos 

locais até ho je.  

À perseguição do Estado se junta à da igreja cató lica que, no iníc io do 

sécu lo XX ,  amenizou a perseguição  sistemát ica,  desqua lificando as 

manifestações re ligiosas,  de forma velada,  sut il,  fazendo com que a 

sociedade, de modo geral,  passasse a considerar o  candomblé,  bem como 

outras religiosas de matr iz afr icana como "co isa de ignorantes".  Na 

atualidade, a perseguição aos r itos afro-brasileiros se dá por alguns 

segmentos dos cultos evangélicos ou neo-evangélicos de maneira into lerante e  

preconceituosa,  havendo, até,  not ícias de alguma represália por parte da 

políc ia em determinadas localidades.  

1.5.2 Resistência 

A resistênc ia à repressão, à intolerância e às perseguições,  sobretudo 

polic iais vai se desenvo lver por meios tanto colet ivos quanto individuais e  

at ravés de diferentes est ratégias.  
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Em muit as comunidades acontece,  anualmente,  uma festa  para a qual os 

dir igentes costumam convidar so ldados,  para quem servem a feijoada de 

Ogum .  Essa é uma das formas de aproximar a polícia local do culto  dedicado  

a Ogum  que é um orixá  da guerra e está associado aos so ldados.  Outra festa  

de candomblé bastante popular é a Festa de Erê ,  em que as religiões de matr iz  

afr icana,  sobretudo o Candomblé e a Umbanda dist r ibuem doces e br inquedos 

para as cr ianças da comunidade do entorno. E, outras festas populares,  

pr incipalmente,  a Festa de Iemanjá ,  d ivulgada, inclusive,  pela míd ia.  

As comunidades de candomblé das diferentes nações têm se organizado em 

torno de Ent idades que agrupam as mais diversas modalidades de religiões 

afro-brasileiras.  Os membros dessas Ent idades promovem congressos,  

seminár ios,  encontros com temas var iados e de int eresse nacional sobre a  

saúde, a ét ica e a cidadania,  a preservação do meio-ambiente,  a paz,  dentre 

outros.  Publicam também per iódicos que são dist r ibuídos a milhares de 

pessoas,  focalizando temas var iados,  denunciando perseguições e abusos 

contra as religiões afro-brasile iras e  promovendo as comunidades na 

divulgação de suas festas.  

Fazendo parte de Ent idades ou não, algumas comunidades de candomblé 

estão engajadas em movimentos socia is,  educaciona is e po lít icos.  Isso pode 

ser observado nas comunidades em São Luis/MA; em Salvador/BA ; e em São 

Paulo/SP .  

a) Comunidades no Maranhão 

Em São Luis,  no Maranhão, pesquisei duas comunidades: a Casa Fant i-

Ashant i e a Casa das Minas.  

A Casa Fant i-Ashant i é dir ig ida por Euclides Menezes Ferreira,  ma is 

conhecido como “pai Euclides de Oxalá”,  cujo nome iniciát ico é Talabiã .  

Essa Casa abr iga do is r itos dist intos: o  candomblé e o  tambor-de-mina dentro 

de um vasto terreno, em que há a construção do barracão, na frente do 

terreno, local em que se realizam os r itos do tambor-de-mina, de influência 

fom e,  no fundo do terreno, o barracão onde se realizam os r itos do 

candomblé,  de influência ioruba. Essa comunidade é a única de meu 

conhecimento que abarca do is r itos completamente diferentes: o  culto  ao 

orixá  e o  culto  ao vodum .  Pai Euclides preserva o patrimônio histórico da 
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Casa Fant i-Ashant i at ravés da difusão de seus cânt icos r ituais em gravações 

de CDs, dist r ibuídos no mercado de discos.   

As at ividades da Casa Fant i-Ashant i estão direcionadas para a cultura 

maranhense,  part icipando das festas populares,  como: tambor de cr ioula,  

bumba-meu-bo i,  festa do divino espír ito  santo,  dentre outras.   

A Casa das Minas,  dir igida por “mãe Deni”,  uma das casas mais ant igas de 

São Luis,  mantém o seu patr imônio histór ico,  as suas t radições e a  

preservação da mata natural.  Essa Casa deixa as suas portas abertas à  

vis itação e a sua dir igente e outros membros não se furtam a dar informações 

acerca do histórico da Casa.  Ela fo i fundada em 1849, provavelmente,  por 

uma rainha do ant igo reino do Daomé Nã Agotimê  que no Brasil recebeu o 

nome de Mar ia Jesuína (cf. informações de Mãe Deni).  

b) Comunidades na Bahia 

Em Salvador,  Bahia,  pesquisei duas comunidades dist int as:  uma, de Nação  

Ango la e outra,  de Nação  Queto.  

A comunidade de candomblé de Nação  Angola é o  Tumba Junçara ,  d ir igida 

por Iraildes Mar ia da Cunha, cujo nome inic iát ico é Mesoenji .  Nessa 

comunidade presenc iei o  início do ano let ivo de um curso de língua 

quimbundo minist rado por Raimundo Dantas,  tata kivonda  do Nzo Ndembu 

Aqüenã ,  um terreiro filiado ao Tumba Junçara .  Além desse curso,  há também 

projetos para a alfabet ização de adultos e de valor ização do patrimônio  

histór ico,  po is essa Casa é uma das mais ant igas de Nação  Ango la em 

Salvador.   

 

A comunidade de Nação  Queto é o  Axé do Opô Afonjá ,  uma das 

comunidades mais ant igas da Bahia; é dir igida pela ia lor ixá Mar ia Stella de 

Azevedo Santos,  ma is conhecida como “mãe Stella  de Oxosse",  cujo nome 

inic iát ico é Ode Caiode  (o  caçador t raz alegr ia).  Conversei com alguns 

membros dessa comunidade, entre eles,  o sr.  Clay, que me levou para 

conhecer todos os espaços do vasto terreno que abr iga o barracão onde se 

realizam as festas,  as casas dos orixás,  d ispostas à maneira dos egbes iorubas,  

a mata,  a esco la,  a biblioteca e o  museu.  

A esco la que funciona em suas dependências é a "Esco la Municipal 

Eugênia Anna dos Santos" e atende às cr ianças do bairro.  Os membros da 
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comunidade com quem conversei,  informalmente,  disseram-me que as aulas 

minist radas buscam a valor ização e o resgate da histór ia dos povos iorubas 

at ravés do ensino  da mito logia dos orixás,  focalizando os elementos da 

natureza,  aos quais eles estão ligados,  visando também à preservação do 

meio-ambiente.  Além da educação ambiental para as cr ianças,  a comunidade 

busca conscient izar a todos sobre a  importância da natureza.  Em frente à  

esco la,  há uma placa,  com o seguinte texto: 

 

         O MATO É   

        DE  OSSAIN 

       O MATO NÃO 

        COME LIXO 

 

c) Comunidades em São Paulo 

Em São Paulo,  as invest igações foram feitas nas duas Casas de Candomblé 

de Nação Ango la: o  Inzó Inquice Mameto Dandaluna Quissimbi Quiamaze  

(Inzó Dandaluna) e o  Centro Religioso e Cultural das Tradições Banto Ilê  

Azongá Oni Xangô  (Terreiro Loabá) e uma Casa de Candomblé de Nação 

Queto, o  Ilê Axé Omo Ode .  

O Inzó Dandaluna ,  d ir igida por Pedro Alves Bezerra,  cujo nome iniciát ico 

é Roxitalamim ,  tem uma interação com a comunidade do entorno, at ravés da 

promoção de suas festas de candomblé,  nas quais pude constatar a presença de 

seus viz inhos.  As ent idades de caboclo,  por exemplo, escutam, pacientemente,  

as queixas do cot idiano das pessoas,  aconselham, dão passes energét icos,  

confortando e or ientando. Além disso,  há também a preocupação com a 

preservação da natureza,  tomando muito cuidado em relação aos despachos 

nas matas.  

O Terreiro Loabá  é dir igido por I lza Mar ia Barbosa,  cujo nome iniciát ico é 

Indandalacata .  Essa comunidade tem uma histór ia bastante ant iga de luta para 

preservação do terreno onde está localizado o barracão e que possui ainda 

uma mata nat iva.  Além de também promover orientação e conforto às pessoas 

que procuram a Casa,  buscam o engajamento nos movimentos populares.  
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Essas duas Casas de Candomblé de Nação Ango la serão descr itas no 

capítulo  2,  visto  que os seus textos e sua est rutura r itualíst ica const ituem o  

foco desta tese.   

O Ilê Axé Omo Odé  é dir igido pelo babalorixá  Jair de Odé .  Os membros da 

comunidade part icipam at ivamente de congressos,  seminár ios,  encontros, 

passeatas.  A comunidade promove ações sociais no seu entorno em três 

níve is:  

-  educac ional: em suas dependências funcionam cursos de alfabet ização de 

adultos; 

-  saúde da mulher: uma vez ao ano, t razem médicos para exames de 

papanicolau ; 

-  nutr ição: uma vez por semana, há a entrega de leite  para as cr ianças 

carentes.  

1.5.3 O espaço do terreiro, a religiosidade e o compromisso político-social 

Os espaços dos terreiros são espaços de interação, comunhão, socialização 

e aprendizado. São espaços que se ampliam para além de suas dependências,  

ganhando e conquist ando novos espaços e se engajando em movimentos 

polít icos,  educaciona is e sociais da contemporaneidade. 

Os Candomblés,  enquanto sistemas religiosos,  assumem caracter íst icas 

próprias e estão inser idos em outros sistemas est ruturais da sociedade. Nesse 

sent ido, conforme abordado, anter iormente,  algumas comunidades têm um 

engajamento po lít ico e social ao lado do religioso. Mona Ricumbi ,  do 

Terreiro Loabá  esclarece bem essa questão: 

 

O ter reiro é o espa ço onde se pode convi ver  a r el igiosidade em temp o 

integral,  sem ter  aquela  fron tei ra  que sempre,  por  exempl o,  a té aqui ,  eu  

faço par te do mundo,  do por tão pra  fora ,  eu sou a  Ér ica ,  do por tão pra  

den tro,  eu sou a  Mona Ric umbi ,  tenho toda uma vida;  essa  visã o de  

mundo é impor tan te,  a í ,  a  natureza ,  a  minha r elação com o mei o am bien te  

é per fei ta ;  o equi l íbr io com todos os  Inquices  estã o a l i  col ocados;  sa í  

dal i ,  eu não tenho compromisso com isso.  Então,  essa  Casa  sempre vei o 

com essa  visã o de que não,  a  gen te tem que ser  um todo o tempo t odo.  

Querendo ou não,  i sso é um grande desafi o pra  nós e,  querendo ou não,  

acaba sendo novo pra  mui tos que vi vem e vi venciam essa  r el igiosidade 

a té mais tempo do que eu tenho de vida .  Apesar  disso,  em Áfr ica  isso é  

a lgo constan te.   



 

 

 

45 

Hoje,  eu,  quando ocupo um espa ço administ ra t ivo no ter r ei ro,  eu tenho 

que ter  essa  preocupa ção,  ou se ja ,  uma festa  como a  de pai  Angor ô,  ou de  

mãe Dandal unda ,  ou da  dona Jupira ,  ela  t em que t er  o m esm o peso pras 

pessoas que vi venciam e são fi lhos dessa  casa ,  com o o tom bamento do 

Terrei ro Loabá ,  como a  par t icipação no CONSER,  como estar  nos  

Conselhos de Saúde,  de  Ha bi tação,  da  Cr iança e do Adol escen te;  i sso tem  

que ter  o mesmo peso,  de estar  no Orçamen to Par t icipat ivo,  porque isso é  

dar  con ta  da manutenção dessa  r el igiosidade que a  gen te tá  dizendo.  

 

Para Mona Ricumbi não pode haver separação entre a pessoa social e a  

religiosa,  é necessár io  que as duas se fundam numa só e que haja uma 

unic idade. Ao dizer: "em Áfr ica isso é algo constante",  remete esse conceito  

ao pensamento afr icano do ser pessoa ;  havendo a integr idade do ser,  e le vai 

t ransmit ir  o  que ele é pela palavra  (cf.Hampatê Bâ, 1982).  No caso da 

comunidade, o  ser individual se int egra co let ivamente,  formando o corpo 

co let ivo, a comunidade, ela  própr ia,  que se organiza e (re)organiza pelas 

exper iências vivenciadas no cot idiano  do convívio socioreligioso. E a 

part icipação dos membros da comunidade nas festas religiosas "tem que ter o  

mesmo peso" da part icipação polít ica e social.  

Assim, de acordo com a declaração da informante,  existe a preocupação 

com uma formação tanto relig iosa quanto para o exercíc io da cidadania em 

sua comunidade. Para Mona Ricumbi ,  a religião não pode estar dissociada dos 

outros segmentos da sociedade civil organizada. E será a part icipação  

polít ica,  social e educacional que contribuirá para a manutenção e 

preservação da religião do Candomblé.  

A part icipação, sobretudo polít ica,  e o  exercício da cidadania é abordado 

também por mameto Indandalacata ,  d ir igente da comunidade Terreiro Loabá ,  

da qual faz parte Mona Ricumbi .  

 

As pessoas,  lá  fora ,  estão decidindo por  nós.  Hoje,  nós tem os a  

necessidade de sa ber  que pol í t ica  estão fazendo pra nós,  porque já  houve 

época em que não podíamos nem estar  numa reunião como essa .  Hoje,  nós  

estarmos aqui ,  é um dir ei to nosso.  Nós tem os  que sa ber  que pol í t icas  

estão sendo fei tas,  porque podem os estar  r eun idos,  aqui ,  e vi r  uma 

autor idade e dizer  que estamos presos porque baixou uma lei  não sei  de  

quê e que nos proí be de estarmos,  aqui ,  r eun idos.  En tão,  o Orçamen to 

Par t icipat ivo é impor tan te.  Vocês,  jovens,  têm que estudar  e estudar .  

Escola  e san to combinam.  Só fica  aqui  quem est uda.  Vocês  têm o di r ei to 

de sa ber  o que é que estã o dizendo por  nós.  Conhecer  a  pol í t ica  para  
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saber  o que é que querem da gen te,  o que é que estão fa lando da  gen te,  o 

que é  que querem fazer  pra  gen te.  Estão nos ensinando uma ment ir a,  a  

vi ver  uma paz que não existe,  uma igualdade que não existe,  senão,  não 

estar íamos lutando por  igualdade de dir ei tos. . .  o aprender  é nosso,  

n inguém t ir a.  

 

Quando ela diz,  textualmente,  "houve época em que não podíamos nem 

estar numa reunião como essa",  está se refer indo ao que fo i abordado no item 

1.5.1,  deste capítulo,  sobre a repressão polic ial nos terreiros de candomblés 

da Bahia,  culminando com a pr isão de pessoas por estarem reunidas 

prat icando a religião do candomblé.  Então, ela alerta a sua comunidade sobre 

os per igos de não se conhecer as po lít icas públicas e as leis ou projetos de 

leis que estão sendo elaborados pela classe po lít ica brasile ira.  Além da 

part icipação polít ica,  ela aborda também a educação, como um meio para 

adquir ir  os conhecimentos cient íficos,  histor icamente acumulados pela 

humanidade. Isso porque esses conhecimentos podem possibilitar visões de 

mundo mais ampliadas e,  conseqüentemente,  um entendimento maior sobre as 

lutas por igua ldade de direitos e pelo pleno exercício da cidadania.  

1.5.4 Nomes iniciáticos: marca de identidade e de resistência 

No item 1.3,  abordei o  que é e o  que significa a iniciação em uma dada 

comunidade. Nesse item, expus a existência de um nome que será divulgado, 

no dia da festa  pública,  pela noviça ou noviço. Trata-se de um nome de 

bat ismo, tendo, inclusive,  uma madrinha  ou um padrinho-de-santo .  

Dependendo dos fundamentos de cada comunidade, após um determinado 

per íodo, a noviça ou noviço, agora designados como muzenza ,  nos 

Candomblés Ango la e iaô ,  nos Candomblés Queto,  receberão um nome 

inic iát ico que não é o  mesmo do bat ismo, podendo, entretanto,  ter ligações 

lexicais e de sent ido com ele.   

Esse nome iniciát ico é conhecido como dijina  nos Candomblés Ango la; e  

orucó  nos Candomblés Queto. Ele passará a fazer parte da vida religiosa da 

pessoa; por isso mesmo, via de regra,  dizem respeito  às funções ou cargos que 

a pessoa exercerá na casa,  fará parte da sua ident idade relig iosa e,  em muitos 

casos,  ela será mais conhecida por esse nome do que por aquele que consta em 

sua cert idão de nascimento.  Por exemplo: Mameto Loabá ,  Tateto 

Roxitalamim ,  Mona Ricumbi ,  Mameto Indandalacata ,  dentre outros.   
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Mona Ricumbi ,  do Terreiro Loabá ,  fala sobre o nome inic iát ico: 

 

Eu tenho 16 anos de in iciada,  minha dijina  é Mona Ric umbi ,  que quer  

dizer  "Fi lha  do Sol".  Todos nós som os mona ,  na  r eal idade;  mona de  

inquice ,  ou se ja ,  fi lhos . . .  mona  sign ifica  fi lhos .  Quase todos,  né,  den tro 

do povo ban to a té que carrega o mona ,  que  d iz  que é  fi lho de  a lgum 

inquice .  Não é predominan te,  têm pessoas,  né,  que o inquice  t r az  um 

outro nome;  o meu,  o inquice  t rouxe e venho fazendo mui ta  força  de tá  

assumindo em todos os lugares onde est ou,  se ja  no momento pol í t ico,  

se ja  no momento den tro do terr ei ro,  seja  no momento de en tr eten imen to,  

quer  dizer ,  as pessoas,  hoje,  me conhecem com o Mona Ric umbi .  Eu a té 

já  tenho um discur so meio pron to:  eu fa lo que Ér ica  é o meu nome de 

escrava;  a  part ir  do mom ento que eu consegui  r e tomar  a  minha iden tidade 

enquan to negra , o meu nome é Mona Ricumbi .  

 

Esse depo imento pode ser analisado sob dois pontos de vista: lingüíst ico e 

antropológico. 

Do ponto de vista lingüíst ico,  esse depo imento de Mona Ricumbi  possui 

uma mistura de termos de línguas negro-afr icanas com o português brasileiro .  

No início do texto,  aparece o termo dijina ,  cujo significado pode ser  

entendido pelo contexto como sendo "nome"; em seguida,  há a exp licação 

sobre os significados do seu nome inic iát ico: "Mona Ricumbi ,  que quer dizer  

Filha do Sol"; depo is,  do termo mona:  "mona  s ignifica filhos".   

Mona Ricumbi  ut iliza o  termo inquice  que pode ser entendido, no contexto, 

como "divindade" cultuada pelos adeptos dos Candomblés Ango la: "Quase 

todos,  né,  dentro do povo banto até que carrega o mona ,  que diz que é filho  

de algum inquice .  Não é predominante,  têm pessoas,  né,  que o inquice  t raz 

um outro nome; o  meu, o  inquice  t rouxe.. .",  observando-se o nível desse 

discurso do português coloquial,  sobretudo na expressão "né".  

Do ponto de vista antropológico, há a t r ilogia nome/ indivíduo/sociedade 

sob os aspectos socioreligioso e polít ico.   

A consc iência social e po lít ica aparece na frase: "venho fazendo muita 

força de tá assumindo em todos os lugares onde estou, seja no momento 

polít ico,  seja no momento dentro do terreiro,  seja no momento de 

entretenimento".  E reafirma: "as pessoas,  ho je,  me conhecem como Mona 

Ricumbi".  E o conteúdo é,  além de social e po lít ico,  também histórico: "Ér ica 

é o  meu nome de escrava".  
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Assim, de acordo com o seu depo imento, os nomes iniciát icos são uma 

marca de ident idade tanto socioreligiosa quanto polít ica.  E quando ela diz: “a 

part ir  do momento que eu consegui retomar a minha ident idade enquanto 

negra,  o  meu nome é Mona Ricumbi”,  caracter iza a resistência tanto 

religiosa,  quanto polít ica,  social e lingüíst ica.  

Considerações finais 

Neste capítu lo,  foram abordados os aspectos histór icos,  lingüíst icos,  

sociais e po lít icos pelos quais passaram os povos or iundos de algumas partes 

do cont inente afr icano. 

Esses povos afr icanos t razidos como escravos para o  Brasil passaram por 

t ransformações e adaptações vár ias; e,  mesmo em condições adversas puderam 

cr iar mecanismos que contr ibuíram para a manutenção de valores 

significat ivos da vida na Áfr ica.   

Um desses mecanismos são as casas de candomblé,  cujos espaços foram se 

incorporando ao cenár io  brasileiro ,  como forma de res istência e  de afirmação 

da ident idade desses povos.  
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2.  DUAS  COMUNIDADES  DE  CANDOMBLÉ  DE  NAÇÃO  ANGOLA  EM  

SÃO  PAULO 

 

 

 

A tradição não pode ser senão um ato da comunidade. Graças a ela, 
uma comunidade se "recria" e faz ser novamente o que ela foi  e o  
que ela quer ser.  

(E.Bonvini ,  1989:155)12 

 

 

 

O objet ivo deste capítulo é descrever a est rutura organizacional e  

r itualíst ica de duas comunidades,  estabelecendo comparações entre os dados 

co letados e aqueles constantes na bibliografia de referência,  no que respeit a o  

seu sent ido no r itual.  

A pr imeira comunidade, Inzó Inquice Mameto Dandaluna Quissimbi  

Quiamaze  (Inzó Dandaluna) está sit uada na Rua Elza dos Anjos Neves,  n° 

1011 – bairro Parque Savoy City - Jardim Marília – São Paulo/SP/BR; e a  

segunda, Centro Religioso e Cultural  das Tradições Bantu Ilê Azongá Oni  

Xangô  (Terreiro Loabá),  está situada na rua Tomé de Souza, nº 355, Bairro  

Jardim Oriental,  Osasco/SP/BR.  

 

2.1 Inzó Inquice Mameto Dandaluna Quissimbi Quiamaze 

2.1.1 Histórico da casa 

O Inzó Dandaluna é uma comunidade de Candomblé de Nação Ango la 

dir igida por Pedro Alves Bezerra,  baiano, de 57 anos,  cujo nome inic iát ico é 

Roxitalamim  (doravante tateto Roxitamim ou, para facilitar a  fluênc ia do  

texto,  somente,  tateto).  Antes de sua inic iação, no Candomblé,  já tocava  

Umbanda no mesmo local onde ho je toca  o  Candomblé Ango la.   

                                                
12 Bonvini (1989:155) La tradition ne peut être qu'un acte de communauté. /…/ Grâce à elle, une communauté se "re-crée" elle-même. Elle 
fait être de nouveau ce qu'elle a été et ce qu'elle veut être. 
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Ele fo i iniciado, em São Paulo,  no dia 14 de julho de 1973, por Ner isva ldo 

Plácido da Silva,  cujo nome inic iát ico era Caturazambi  que  fo i inic iado por 

Quizunguirá,  filha de uma das mães-de-santo mais conhecidas da histór ia dos 

Candomblés da Nação Ango la,  Mar ia Genoveva do Bonfim,  popularmente 

conhecida pelo apelido de Mar ia Neném, cujo nome inic iát ico era Tuenda 

Unzambi .   

Mar ia Neném era a mãe-de-santo da Comunidade de Candomblé de Nação 

Angola  Tombensi  (doravante Tombensi),  Casa de Candomblé Ango la mais 

ant iga da Bahia,  fundada por Roberto Barros Reis,  cujo nome inic iát ico era 

Quinunga .  Após a sua morte,  assume a liderança da Casa,  Mar ia Genoveva do 

Bonfim, Tuenda Unzambi .   

Do Tombensi  nasceram duas outras comunidades,  devido a dissidências:  o  

Bate-folha  e o Tumba Junçara .   

O Bate-folha  fo i fundado, em 1916, pelo seu pr imeiro pai-de-santo,  Manue l 

Bernardino da Paixão, conhecido como Bernardino do Bate-Fo lha.  

O Tumba Junçara  fo i fundado em 1919, pelos ir mãos de esteira,  Manoe l 

Cir iaco de Jesus,  cujo nome inic iát ico era Ludiamungongo  e Manoe l 

Rodr igues do Nascimento,  cujo nome iniciát ico era Cambambe .  E les foram 

inic iados em 13 de junho de 1910 pela mameto  do  Tombensi ,  tendo recebido 

dela,  na época de fundação do Tumba Junçara ,  o  cargo de Tata quimbanda .  

O tateto Roxitalamim  segue os fundamentos da comunidade  Tombensi .  A 

esse respeito ,  ele deixa bem clara a sua raiz quando se refere à iniciação de 

alguém em sua Casa : 

Ogum é Ogum em qualquer  lugar ,  mas a  gen te quer  que ele  seja  Ogum 

den tro da  nação Tombensi .  

a) O espaço físico  

O Inzó Dandaluna  possui um espaço apropr iado para a realização dos seus 

r itos num terreno que abr iga do is espaços diferenciados: o  espaço onde está 

construída a Casa de Candomblé e,  ao lado, a residênc ia do tateto 

Roxitalamim .   

A rua Elza dos Anjos é asfalt ada e pavimentada, por ela t ransitam os 

t ransportes co let ivos; fica no Bairro Parque Savoy City,  na Zona Leste da 

capital de São Paulo e possui residências somente no lado esquerdo; no lado 
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direito ,  estende-se parte da Mata At lânt ica e em frente à casa há uma extensa 

clareira aberta pelos moradores da rua.   

Logo na entrada,  no portão,  estão os assentamentos das divindades Exu ,  

Ogum  e Tempo ,  seguindo-se uma escada que dá para um corredor.  À esquerda 

desse corredor fica a Casa dos Exus e um grande espaço quadrado, cercado 

por um balcão que é a  cozinha-de-santo;  à  direita,  estão dispostas as 

arquibancadas para a  assistência,  uma escada de poucos degraus e o  barracão. 

Todo esse espaço é int er ligado e aberto.  Próximo das arquibancadas,  há do is 

banheiros: um feminino e outro masculino. À esquerda,  no barracão, um 

pequeno corredor leva a um espaço pr ivat ivo onde os membros da comunidade 

se vestem para o início das cer imônias e onde vestem e paramentam as 

divindades que são homenageadas nas festas; à direita,  uma escada que 

termina nos quartos-de-santo  e o  roncó ,  local de reco lhimento.    

No barracão, há um pequeno quadrado saliente de concreto,  no chão, bem 

no centro e, no teto,  um assentamento  com alguidares sustentados por um 

suporte de made ira na mesma direção do quadrado do chão. Do assentamento  

do teto pendem pequenas cabaças atadas a t ranças de palha da costa,  

enfeitadas com búzios.  De frente para a entrada,  estão dispostos os t rês 

atabaques,  tendo at rás duas grandes bandeiras: uma do Brasil e outra do 

Estado de São Paulo,  est icadas na parede. Do lado direito  de quem entra no 

barracão, está a cadeira do tateto  que é também a cadeira de sua divindade 

pessoal; ela está envo lvida por tecidos e cort inas t ransparentes,  à maneira de 

tenda e fica alguns degraus acima do nível do chão.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inzó Dandaluna 
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b) A organização 

O Inzó Dandaluna  possui caracter íst icas em alguns aspectos semelhantes a  

outras comunidades de candomblé como o fato de const ituir  uma grande 

família-de-santo ,  abarcando a família consangüínea.  Assim, o  tatagongá  é  

casado com a nenguadengüê  que são pais de Thays (Roximoximbaleuá) e de 

Beatr iz (equede  de Oxum).  Thays fo i iniciada para a sua divindade pessoal,  

Ogum ,  aos quatro anos de idade, sendo apontada pelas divindades como a 

sucessora da Casa.  Atualmente,  com 25 anos de idade e 21 anos de inic iada,  

ela já realiza alguns r ituais,  sobretudo na ausência do tateto .   

c) A família-de-santo 

A família-de-santo  do Inzó Dandaluna  é composta por um número 

aproximado de duzentos f ilhos-de-santo ,  organizada hierarquicamente at ravés 

de t ítulos: tateto  ou tata quimbanda ,  tatagongá ,  nenguadengüê ,  tata pocó ,  

tata cambono ,  macota ,  cota ,  muzenza ,  abiã .  Para o  tateto Roxitalamim ,  fora 

muzenza  e abiã ,  todos são considerados como sendo "minist ros da Casa".  

Na comunidade, o  sent ido desses t ítulos está vinculado às or igens 

inic iát icas do tateto .  A part ir  dos dados históricos sobre a sua inic iação, 

apresento um organograma para melhor detalhar,  at ravés dos t ítulos 

hierárquicos,  as relações de parentesco relig ioso entre a família-de-santo  do 

Inzó Dandaluna  com os seus antepassados do Tombensi .  
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Observando o organograma, pode-se ent ender Tuenda Unzambi  como a 

tataravó-de-santo  dos filhos do tateto Roxitalamin ,  assim como Quizunguirá ,  

a bisavó  e Caturazambi ,  o  avô .  

Roximoximbaleuá Tatagongá Nengüadengüê 

Tata cambono 

Tata pocó 

Macota 

Abiã 

Muzenza 

Cota 

Tuenda Unzambi 

Quizunguirá 

Caturazambi 

Roxitalamim 
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De acordo com essa configuração, depois de  Roxitalamin ,  a figura mais 

importante na comunidade, vêm os f ilhos-de-santo ,  por ordem hierárquica,  

com seus papéis específicos e organizacionais :   

1.  Roximoximbaleuá  é  o  nome iniciát ico da sucessora da Casa que já  

realiza alguns r ituais; 

2.  Tatagongá  – t ítulo de um homem que desempenha múlt ip las funções; a  

pr incipal delas é a de tomar providências sobre quaisquer problemas na 

ausência do pai-de-santo ou quando for necessár io .  É considerado o 

“pai-do-gongá”;  

3.  Nengüadengüê  –  t ítulo de uma mulher que é responsável pela 

organização dos rituais de modo geral,  é a  mãe-pequena ;  

4.  Tata pocó  – t ítulo de um homem que realiza os sacr ifícios r ituais;  

5.  Tata cambono  – t ítulo de alguns homens que são responsáveis pelos 

inst rumentos mus icais e pelas cant igas.  São também designados como 

ogãs ;  

6.  Cota  – t ítulo de algumas mulheres que desempenham a função de 

cuidar das divindades em transe,  bem como de suas vest imentas e   

paramentos.  São também designadas equedes ; 

7.  Macota  – t ítulo de algumas pessoas de ambos os sexos iniciadas há 

mais de sete anos e com obrigações tomadas.  São também designadas 

ebomes ;  

8.  Muzenza  – t ítulo de algumas pessoas de ambos os sexos iniciadas há 

menos de sete anos.  São também designadas iaôs ;  

9.  Abiãs –  t ítulo de algumas pessoas de ambos os sexos que freqüentam a 

casa na qualidade de aspirantes a uma iniciação. São pré-noviças.  

 Há, ainda, dentro dessa est rutura organizacional,  f ilhas e f ilhos-de-santo  

do tateto Roxitalamim  que já possuem suas própr ias casas abertas e filhos 

inic iados que são netos do tateto  e sobr inhos de seus irmãos-de-santo .   

Assim,  a família-de-santo  do Inzó Dandaluna  é  uma família  extensa co m 

ramificações,  at ravés de laços iniciát icos,  que começam na comunidade 

Tombensi ,  de Tuenda Unzambi  até o  mais recente membro, e na própr ia 

comunidade Inzó Dandaluna  do mais ant igo iniciado ao últ imo abiã ,  sendo  

todos tataranetos,  bisnetos,  netos,  filhos,  sobr inhos e irmãos,  em relação ao  

parentesco relig ioso.  
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d) As divindades 

As saudações e homenagens prestadas às divindades possuem uma ordem 

seqüencia l com caracter íst ica própr ia,  porém obedecendo a um pr inc ípio  

fundamental dos Candomblés: todos os rituais se iniciam pela divindade da 

comunicação e terminam pela da cr iação. Entre uma e outra divindade, a  

ordem segue os fundamentos de cada casa.   

A ordem do culto  às divindades no Inzó Dandaluna  é a seguinte: Aluvaiá ,  

Incosse ,  Burunguro ,  Tariazaze ,  Caiangô ,  Tempo ,  Cavungo ,  Catendê ,  

Dandaluna ,  Gangazumbá ,  Taraquizunga ,  Angorô ,  Lemba .  Essas divindades 

são intermediár ias de Zambi .  

O  tateto  estabelece correspondências entre essas divindades cultuadas em 

sua Casa com as divindades cultuadas na Nação Queto,  sendo Zâmbi ,  Deus,  

correspondente de Olodumare ,  que não entra no quadro das divindades.  

De acordo, então, com a sua part icular idade, os inquices com os seus 

correspondentes orixás e suas caracter íst icas e domínios são os seguintes:  

 

Inquices Orixás Características / domínios 

Aluvaiá Exu Senhor da comunicação e guardião da 

comunidade. Rege o corpo humano.  

Incosse Ogum Senhor dos caminhos,  do ferro,  da guerra e 

da tecno logia.  

Burunguro Oxosse Senhor da caça,  da far tura,  da abundância.  

Tar iazaze Xangô Senhor do t rovão,  do ra io  e da just iça.  

Caiangô Iansã Senhora dos ventos,  das tempestades e dona 

dos eguns.  

Tempo   Não há 

correspondênc ia 

Senhor do tempo.  É representado por  uma 

bandei ra branca.  

Cavungo Omolu Senhor da terra e das doenças epidêmicas.  É 

também conhecido pelos nomes de Intoto, 

Insumbo e Obaluaê.  

Catendê Ossaim Senhor das fo lhas e da ciênc ia.  

Dandaluna Oxum Senhora das águas doces: rios,  lagos,  

cachoei ras,  lagoas.  

Gangazumbá Iemanjá Senhora dos mares.  

Taraquizunga Nanã Senhora da lama e dos pântanos.  
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Angorô Oxumarê Senhor do arco- ír i s  e das águas das chuvas.  

É representado pela serpente de duas cabeças 

que faz a l igação entre o céu e a terra.  

Lemba ou 

Lembar inganga 

Oxalá Senhor da cr iação.  

 

2.1.2 Os rituais :   estrutura e funcionamento 

No Inzó Dandaluna ,  há do is t ipos de r ituais: os secretos e os públicos.  

Os r ituais secretos são aqueles em que se realizam os atos propiciatór ios,  

alguns dias antes dos r ituais públicos,  at ravés de o ferendas às divindades de 

animais sacr ificados r itualist icamente e de alimentos preparados à base de 

cereais,  legumes e frutas.   

O número de dias dos r ituais pr ivat ivos à comunidade var ia de acordo com 

o t ipo de obrigação:  se for uma iniciação, os iniciandos podem ficar  

reco lhidos 14 ou 21 dias,  dependendo do caso, pois o  tateto  busca sempre 

obedecer ao que as divindades reve lam através do seu jogo de búzios.  O r itua l 

de inic iação será descr ito  no item b .  

Há um r it ual no Inzó Dandaluna ,  o  Gongá  ou Festa do Gongá  que é 

secreto,  realizado apenas com a comunidade de santo,  no entanto,  o  tateto ,  em 

junho de 2000, autorizou-me a assist ir ,  regist rar e divulgá- lo  na íntegra.  Esse 

r itual marca o início  do ano lit úrgico para a comunidade [será descr ito  no 

item c].  

Os r ituais públicos são, popularmente,  chamados de festa  e possuem uma 

forma de organização mais ou menos padronizada, havendo pequenas 

alterações,  conforme a cer imônia ( inic iação, obrigação  de ano etc.)  e a  

divindade homenageada.  

Há as festas que são realizadas todos os anos,  em épocas similares a de 

outras comunidades de candomblé.  Por exemplo, a festa  de Congoluandê ,  

dedicada aos inquices relacionados às doenças epidêmicas e ao elemento 

terra: Cavungo ,  Insumbo ,  Intoto ,  também designados como Omolu  ou 

Obaluaê .  Essa festa  é realizada durante o  mês de agosto e será descr it a no 

item d .  
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A festa  dedicada a Incosse ,  também designado como Ogum  é  um dos 

grandes momentos dentro do Inzó Dandaluna ,  uma vez que Ogum  é a  

divindade pessoal do tateto ,  o  pai-de-santo  da comunidade.  

Algumas comunidades de candomblé realizam a festa  para Ogum  no mês de 

abr il,  outras em junho. Em 2004, o  tateto  realizou-a no mês de junho. 

Tanto nos rituais secretos quanto nos públicos,  a música e a dança estão 

sempre presentes.   

Segundo Vat in (2005:168) 13:   

 

A música  no candombl é é quase sempre medida,  i sto é,  denota-se a  

presença,  mater ial izada ou vi r tual ,  de uma pulsação isócrona  como n o 

or ignal  tempo musical .   

/ . . . /  Todas as can t igas são acompanhadas por  fórmulas r í tmicas,  chamadas 

toques ;  a  pulsação,  fr eqüen temen te,  é eviden te / . . . /  ela  é de qualquer  

modo mater ia l izada nos passos de dança.  

 

Com base em Vat in,  buscare i descrever essas "fórmulas r ítmicas" at ravés 

dos movimentos da dança: 

-  congo-de-ouro:  dança-se abr indo braço, antebraço e mãos em sent idos 

opostos e ao mesmo tempo, enquanto os pés acompanham esse movimento, 

abr indo uma vez para a direit a e outra para a esquerda; 

-  muzenza:  dança-se com o dorso bem abaixado, dando do is passos para a  

direit a e do is para a esquerda,  movimentando os braços e o  corpo para o  

mesmo lado que os pés; 

-  cabula:  a cabula  se compõe de duas partes: na pr imeira,  dança-se 

jogando os pés,  um de cada vez,  para t rás,  acompanhado pelo movimento dos 

dois braços para o  mesmo lado; na segunda, mudam-se os movimentos que 

ficam parecidos com o congo-de-ouro ,  porém mais rápidos.  Algumas pessoas 

dos candomblés nomeiam essa outra parte da cabula  como samba ; 

-  barravento:  dança-se dando pequenos pulos,  t rocando os pés e jogando o 

corpo ora para o  lado direito ,  ora para o  esquerdo; t rata-se de um toque  

bastante rápido ; 

                                                
13 La musique du candomblé est presque toujours mesurée , c’est-à-dire qu’on dénote la présence, matérialisée ou virtuelle, d’une pulsation 
isochrone qui régule le temps musical. 
Tous les chants (cantigas) sont accompagnés des formules rythmiques (toques) /…/ La pulsation est souvent manifeste dans ces formules 
/…/ elle est de toute façon toujours matérialisée dans les pas de danse. 
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- ijexá:  dança-se abr indo os braços em sent idos opostos e movimentando os 

pés ora para o  lado direito ,  ora para o  esquerdo, num r itmo lento.  

Nos Candomblés,  de modo geral,  a pessoa que inicia uma cant iga pode 

var iar,  ao longo de uma festa ; entretanto,  nos pr imeiros mo mentos das 

cer imônias,  as cant igas,  via de regra,  são tiradas pelos donos da Casa,  porque 

é um momento em que se evidencia a  caracter íst ica e  a  personalidade de uma 

dada comunidade. 

No Inzó Dandaluna ,  a pessoa responsável pela seqüência das cant igas é o  

tatagongá .  As cant igas começam, na maioria das vezes,  pela sua voz. Ele é o  

so lista e o  coral é composto pelos outros membros da comunidade que 

respondem às cant igas.  Ele saúda a divindade e,  em seguida,  tira  a cant iga 

sem o som dos inst rumentos mus icais,  ut ilizando somente a sua voz. As 

pessoas respondem ao mesmo tempo em que os inst rumentos musicais inicia m 

a orquestração. Há, assim, uma alternância entre o  so lista e o  coral.  I sso se dá 

de duas formas diferenciadas:  

1a  o  enunciado da cant iga é repet ido tal qual fo i entoado pelo tatagongá ; 

2a  o  enunciado da cant iga é apenas completado.  

Essas duas formas são descr it as por Vat in (2005:161) como:  

1ª) antifonal:  o  coro retoma o enunciado do solista;  

2ª) responsorial:  o  coro completa o  enunciado do solista.   

a) A festa de Ogum  

A festa  será o  modelo para descrever a organização r itual de uma 

cer imônia pública na íntegra.  Dist ingo, na descr ição, do is planos: o  do 

humano e o  do sagrado.  

Plano do humano 

A festa  realizou-se no pr imeiro domingo de junho de 2002 e teve iníc io às 

22h00. Antes desse horár io ,  foram chegando os f ilhos-de-santo  da Casa e 

demais convidados.  O segundo grupo fo i buscando sentar-se nos lugares que 

dese java,  de acordo com a ordem de chegada; os f ilhos-de-santo  entraram no 

espaço pr ivat ivo para a t roca de roupas.   

Uma das caracter íst icas das religiões afro-brasileiras é,  justamente,  o fato 

de se sair de casa com uma roupa e subst ituí- la  por uma vest imenta própr ia da 

cer imônia de que se vai part icipar,  seja ela pública ou não.  
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Após t rocar a roupa, os f ilhos-de-santo  foram saindo, aos poucos,  as 

mulheres vest idas com saias co lor idas e armadas por saiotes engomados,  batas 

também engomadas,  algumas brancas,  outras co lor idas,  panos co lor idos e 

enro lados na cabeça e,  pendurados no pescoço, fios de conta das cores de suas 

divindades pessoais.  Logo depo is,  alguns homens com batas compridas,  retas 

e co lor idas; ou com camisas ou camisetas brancas.  As equedes  estavam 

vest idas com batas compridas e co lor idas; usavam também panos co lor idos e 

enro lados na cabeça e fio s de conta das cores de suas divindades.  Foram 

ocupando todos os espaços do barracão, falando, gest iculando, 

cumprimentando as pessoas da assistência  e se cumprimentando.  

Os tatas cambonos espalharam muitas fo lhas pelo barracão e começaram a 

afinar os atabaques.  O tateto  tocou o adja  e todos os f ilhos-de-santo  

desapareceram pe la porta que dá acesso  ao inter ior da casa,  à exceção dos 

tatas cambonos que se posicionaram no local onde se encontravam os 

atabaques a fim de pr inc ipiarem a orquestração. 

A festa  começou, efet ivamente,  com essa organização para o  arrebate ,  

momento em que os tatas cambonos percutem os atabaques,  tocam o agogô  

num r it mo cadenciado e os f ilhos-de-santo  entram no barracão, acompanhando  

o ritmo at ravés de passos de dança.   

 

Arrebate 

O tateto  tocou o adjá  repet idas vezes.  Os atabaques pr incipiaram o toque .  

Fo i entrando uma fila com o formato de um caraco l; os componentes entraram 

dançando, à exceção das pessoas iniciadas há pouco tempo e daquelas ainda 

não iniciadas,  formando um grande círcu lo em movimento ant i-horár io .   

Esse toque  in ic ial é uma apresentação dos membros da comunidade e,  

segundo o tateto ,  "o  arrebate  está avisando que a festa  vai começar".  

Nesse momento, havia apenas as linguagens dos inst rumentos musicais 

(atabaques,  agogô  e adjá) e do movimento dos corpos que dançavam.  Quando 

os inst rumentos musicais silenciaram,  a roda se t ransformou em u m 

semicírculo,  vo ltado para a assistência.  Dessa forma, pôde-se perceber um 

grande círculo entre os membros da comunidade e a assistência.  

Todas as festas que presencie i no Inzó  Dandaluna ,  observei o  tateto  

d ir igir-se ao público,  dando uma explicação sobre o r itual a que se ia assist ir .  
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No dia da festa de Ogum ,  regist rei a  sua elocução inicia l,  o  discurso de 

abertura.  

 

Discurso de abertura   

O tateto  fo i para o  centro do barracão, local onde há o fundamento  

(segurança da casa) e profer iu o  seguinte discurso: 

 

Espero que hoje,  no dia  de hoje,  Ogum en tregue a  todos vocês que aqui  

estão e os que não vieram ou que chegam mais tarde porque chegam mais 

tarde,  mas aqueles que estão aqui ,  com cer teza ,  e os que não puderam vir ,  

Ogum vai  dar  muito axé  pra  vocês vencerem na vida  mater ial ,  espir itual,  

na  vida  amorosa ,  na  vida  financeir a,  no t rabalho,  na  famíl ia  e em tudo 

aqui lo que vocês,  r ea lmen te,  vieram em busca nessa  casa .  Que Ogum,  o 

or ixá  ,  Senhor da  minha cabeça,  aquele que domina o meu or i ,  pai  de 

todos vocês que dê mui to axé,  mui to gunzu  a todos vocês.  

 

Após esse discurso de abertura,  teve iníc io uma outra etapa da festa  

dedicada a Ogum ,  a preparação. 

 

Preparação 

Nessa etapa,  t iveram iníc io t rês at ividades que considero como 

propiciatórias,  po is significam uma adequação ao ambiente : a  defumação ,  a  

pemba  e as louvações à Nação Ango la e à Bandeira da Nação Ango la.  

 

1a   at ividade: Defumação    

A mãe-pequena  da Casa defumou todo o barracão com um recip iente de 

alumínio,  contendo carvão em brasa e diferentes ervas secas: 

-  alecr im (rosmarinus of f icialis) ;  

-  a lfazema ( lavandula angustifolia);  

-  benjo im (scaptotrigona postica) ;  

-  a lfavaca de cheiro (marsypianthes hyptoides) ;  

-  anis est relado (clausema anisata) ;  

-  incenso (boswellia papyrifera) ;  

-  mirra (commiphora myrrha) ;  

-  patchuli (pogostemon heyneanus).   



 

 

 

61 

A defumação fo i acompanhada por cant igas,  pelos inst rumentos musicais e  

por palmas.  

 

As cant igas referentes à defumação foram tiradas pelo tatagongá:  

 

1a cantiga 

 

Nossa senhora incensou seus bentos f i lhos  

Incensou,  deu para cheirar  

E eu incenso essa a ldeia 

Pro mal  sa ir  e a fel i c idade entrar  

 

 

Depo is de um certo  número de vezes em que se repet iu  a cant iga,  o  

tatagongá  emendou nova cant iga,  sem deixar de tocar os tambores.  

 

2a cantiga  

 

Estou louvando  

Estou incensando              

A casa de tateto Ogum 

 

 

 

Depo is da defumação, o  outro momento propiciatório  fo i o  de louvação à 

pemba .  
 

2a  at ividade: Pemba    

Nessa segunda at ividade, cantou-se em louvação à pemba ,  que é um pó  

branco, previamente preparado para ser usado nos r ituais da casa.  Fo i 

expelido para o  ar,  pela mãe-pequena  nos quatro cantos do barracão e no  

centro,  local em que há a cumeeira e o  fundamento  no chão, na mesma direção 

da cumeeira; antes,  porém, ela  despejou um pouco nas mãos do tateto ,  depo is 

nas mãos dos tatas cambonos que pulver izaram os atabaques com o pó. Essa 

at ividade fo i acompanhada por cant igas,  som dos inst rumentos musicais e  
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danças que deram início a uma outra organização espacia l,  preparando a 

separação total entre os do is grupos dist intos: membros da comunidade e 

assistência,  que,  até então, est iveram em integração total.  

 

As cant igas referentes à pemba  foram entoadas durante a ação da mãe-

pequena .  
 

1a cantiga 

 

Ô qui  pembe 

Ô qui  pemba 

Auenda  cassanj i  

Auenda de angola 

Ô qui  pembe 

Samba angola 

 

2a cantiga 

 

Pemba dile mona mona  

O qui  pembe 

Pemba dile mona mona 

O qui  pemba  

 

Depo is da louvação à pemba ,  ocorreu o terceiro momento propiciatór io .  

Nele há uma retomada na organização espacial,  vo ltando ao estágio inicia l de 

int egração entre os membros da comunidade e a  assist ência que part icipa,  

novamente,  por meio de palmas,  int egração essa int errompida na etapa 

anter ior.  

 

3a  Louvações à nação é à bandeira:  nesse terceiro momento, t ivera m 

lugar a louvação à Nação Ango la e à Bandeira da Nação Ango la,  marcando o 

fechamento do plano do humano.  

As cant igas foram entoadas,  retornando o semicírculo e a part icipação da 

assistência atavés de palmas.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

63 

 

Saudação à Nação Angola 

 

Ai ,  ai  angole i ro  

Vamos louvar  a nação do angola 

Vamos louvar  a nação do angola 

Vamos louvar  a nação do angolá 

 

 

 

Saudação à Bandeira da Nação Angola 

 

Bandei rá-á,  bandeira branca 

É bandei ra ango la  

Bandei ra branca é bandei rá .. .  

Bandei ra branca é ango la real  

 

 

Terminando as louvações,  ocorreu uma ruptura com o plano do humano e 

entrou-se no plano do sagrado.  

Plano do sagrado 

A entrada no plano do sagrado fo i o  momento que marcou a mudança na 

int egração entre os membros da comunidade e da assistência.   

No plano do humano, os do is grupos estavam juntos e a assistência 

part icipava at ravés de palmas e de movimentos corporais.  Com a ruptura entre 

os dois planos houve a separação dos dois grupos.  O foco, agora,  eram os 

membros da comunidade e a assistência ficou atenta aos movimentos no 

barracão. Havia ainda uma part icipação, porém mais passiva,  de 

acompanhamento e expect iva em relação ao movimento das pessoas dentro do 

barracão : qual dos rodantes14 vai virar-no-santo 15;  para qual divindade se vai 

cantar agora; quem vai tirar a cant iga; qual divindade vai dançar um pouco 

mais durante o  xirê ; as manobras de t roca dos inst rumentos musicais entre os 

tatas cambonos etc.  
                                                
14 Rodantes: pessoas que entram em transe de possessão de suas divindades. 
15 Virar-no-santo: entrar em transe de possessão 
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Uma das equedes t rouxe as o ferendas para a divindade Aluvaiá ,  também 

designada por Exu:  um alguidar médio contendo faro fa de dendê, uma 

quart inha de barro com água, uma vela branca comum acesa e organizou tudo 

no centro do barracão.  

O tatagongá inic iou cant igas dedicadas à divindade. Formou-se um 

pequeno círculo somente com a equede ,  a mãe-pequena  e a filha de Exu  que 

fo i possu ída pela divindade após ter sido entoada a segunda cant iga dedicada 

a ele.  Essa parte se denomina padê de Exu .  

 

Padê de Exu  

O padê de Exu ,  s imbo licamente,  abre o  canal de comunicação com as 

divindades,  at ravés de cantos e danças dedicados a Exu ,  com movimentos,  

possessão de Exu  e entrega de o ferendas,  levadas pela própr ia divindade em 

transe para a rua,  acompanhada pela equede .   
 

Cantigas para a divindade Aluvaiá / Exu.  
 

Tatagongá:  Laroiê!  /  Todos: Laroiê Exu! 

 

1a cantiga 

Pomboj i ra jamucanguê   

o ia o rê rê 

Pomboj i ra jamucanguê  

o ia o rê rê  

2a cantiga 

Tenda tendá Pomboj i ra tendá 

Tenda tendá Pomboj i ra  

tendaió  

 

3a cantiga 

Mavulu tango naquata i lê 

Mavulu tango naquata i lê 

Mavi lê 

Tango naquata i lê 

Mavi lê  

4a cantiga 

Ê mavi le é mavambu 

Recompensuê ia ia ia 

Recompensuá  

 

5a cantiga 

É um gó ia,  é um gó ia 

É um gó ia ê 

6a cantiga 

Exu ganga no aro 

É de tê tê tê  
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É um gó ia,  é um gó ia 

É um laro iê  

 

7a cantiga 

Agô eleguebá 

Leguebara Lonan 

 

 

Após o padê ,  formou-se um semicírculo e os membros da comunidade 

profer iram uma prece de nome Quibuque .   

 

Prece 

Durante a prece,  muzenzas e abiãs (de ambos os sexos) deitaram-se de 

bruços no chão; as equedes e ebomes (de ambos os sexos) ficaram em pé,  

porém com a cabeça baixa e o  tateto ficou sentado em sua cadeira.  Todos 

esfregavam as mãos uma na outra enquanto rezavam. 

 
 

 

Quibuque samba angola zaze angolá  

Cos ibambi   

Lamba angu lamba angola 

Mutacalambo 

Burunguro 

Zumbirás quelusqueasoba  

Catu mandarás  

Embeberequeté  

Qui tambei ros quelusqueasoba 

Caxib ir i j ina cax ib ir i j ina  

Enguesa combanda ingoross i  

Tateto Roximocumbe  

Quesinavuru  

Quemiringonga 

Ora combanda 

Marás catu mandarás 
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Após a prece,  foram pro fer idos do is dialogos entre os membros da 

comunidade, de t ipo formulaico.    

Diálogos formulaicos 

Esses diá logos consistem num mesmo texto,  porém ut ilizado em momentos 

r itualíst icos diferenciados dentro do Inzó Dandaluna  para pedir a bênção, 

mudando apenas a inter locução :  

a)  ao tateto para se alimentar ou fazer qualquer outra coisa dentro do 

r itual; 

b)  entre os irmãos; 

c)  à divindade durante a possessão de seu filho.  

 

Nessa festa  para a divindade Ogum ,  os diálogos formula icos foram 

ut ilizados em três momentos dist intos :  

1° momento : pelos f ilhos-de-santo ,  d ir igindo-se ao tateto,  pedindo- lhe a 

bênção no iníc io da cer imônia; 

2° momento : pelos f ilhos-de-santo ,  d ir igindo-se aos mais novos també m 

pedindo- lhes a bênção ; e 

3° momento : pelos f ilhos-de-santo ,  d ir igindo-se à d ivindade Ogum  durante a  

possessão de seu filho.   

 

1° momento : filhos-de-santo  se dirigindo ao tateto  

 
 

Fi lhos-de-santo :   Mocoiú tata Roxita lamim?  

 

Roxi ta lamin  :   Mocoiú no zambi.     

              

F i lhos-de-santo :   Uananguê.   

 

Roxi ta lamin  :   Ananguê.       

              

F i lhos-de-santo :   a.  Ananguê,  ananguê combanda zambi  apongo  

                                         marás catu mandarás.   

                                  b.  Atomanaj i ra tata Roxi ta lamim profundo  

                                      ca io  de mona? 
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Roxi ta lamin :   J i ra com zambi  apongo.  

                    

F i lhos-de-santo:            Ji ra ê,  j ira ê combanda zambi  apongo marás  

             catu mandarás.  

 

Roxi ta lamin  :   Aueto.   

 

 

2° momento : filhos-de-santo  mais novos se dirigindo aos mais velhos 

 

 

Fi lhos mais novos :                Moco iú todos os tatetos e mametos?  

 

F i lhos mais velhos  :   Mocoiú no zambi.     

              

F i lhos mais novos :   Uananguê.   

 

F i lhos mais velhos :   Ananguê.       

              

F i lhos mais novos :           a.  Ananguê,  ananguê combanda zambi  apongo  

                                           marás catu mandarás.   

                                           b.  Atomanaj i ra todos os tatetos e mametos 

                                           profundo caio  de mona? 

 

F i lhos mais velhos :  J i ra com zambi  apongo.  

                    

F i lhos mais novos :           Ji ra ê,  j ira ê combanda zambi  apongo marás  

             catu mandarás.  

 

F i lhos mais velhos  :  Aueto.   

 
 
 

Terminado os diálogos,  o  tatagongá  in iciou o xirê ,  com a pr imeira cant iga 

dedicada a Ogum ,  fazendo- lhe a saudação : Ogunhê patacori .  Todos gr itaram :  

Ogunhê!                  

Esse fo i o  momento também dos cumprimentos formais dentro do ritual.  
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Cumprimentos 

Os cumprimentos consistem na saudação feita  pelos membros da 

comunidade aos locais fundamentais do barracão : entrada,  centro (local do  

fundamento e da cumeeira),  diante dos atabaques,  ao tateto  e aos irmãos-de-

santo por ordem hierárquica.  O pr imeiro a fazer a  saudação fo i o  próprio  

tateto ,  seguido pelos f ilhos-de-santo  conforme a ordem já descr it a  

anter iormente neste capítulo.  A cant iga abaixo se repet iu até a saudação do 

últ imo abiã .  

 
 

 

Incosse panzo tara mensá gongá 

Góia ê a ê,  gó ia ê a ê góia ê 

 

 

Terminando os cumprimentos,  o  tatagongá parou o coro  e,  novamente,  fez 

a saudação a Ogum  :  Ogunhê patacori.  Todos gr itaram : Ogunhê!  

Cont inuou o xirê ,  com mais saudações e cant igas dedicadas a Ogum  e para 

as demais divindades.   

 

Cantigas e louvações às outras divindades 

Formaram-se duas rodas,  uma grande roda composta pelos membros mais 

novos em relação à iniciação e os não iniciados; outra,  pequena, dentro dessa 

roda maior,  composta pelos membros mais velhos em re lação à iniciação e 

convidados especia is de outras comunidades pertencentes ao alto  clero das 

religiões afro-brasile iras.   

Havia,  nessa festa,  mães e pais-de-santo  da Umbanda, do Candomblé de 

Nação Queto e do Candomblé de Nação Ango la,  ebomes,  muzenzas,  equedes  e  

ogãs.  Essas pessoas foram chegando durante o  xirê  e cada vez que um 

membro do alto clero chegava, postava-se à entrada do barracão e esperava os 

tatas cambonos  dobrarem o coro para a sua entrada,  seguida por membros de 

sua própr ia comunidade.  

Normalmente,  no xirê ,  canta-se um número menor de cant igas para a  

divindade que está sendo homenageada, pois,  ao tomar posse de seu filho,  

vo ltará ao barracão vest ida e paramentada para a sua dança especial.   
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Apresentarei,  em seguida,  as cant igas regist radas nessa festa,  inclu indo as 

saudações que são feit as às divindades cultuadas no Inzó Dandaluna .  

 

Cantigas para a divindade Incosse / Ogum 

 

Tatagongá  :  Ogunhê patacori!  /   Todos : Ogunhê! 
 
 
 

1a cantiga 

Ogum di lê 

é de amoras i  

Catula de maranguangê ê 

é um xeto a ê 

 

2a cantiga 

Leuá,  leuá 

Ogum di lê 

Ô di lê leuá á 

 
 

3a cantiga 

Roximocumbe Ogum tatará 

 

Ê rox i  ê 

 

4a cantiga 

Senzala senzá o di le            

Senzala senza o di le ae Incosse 

 

É puramô 

 
 

Cantigas para a divindade Burunguro / Oxosse  
 

Tatagongá  :  Oquê arô!  /   Todos : Oquê arô! 
 
 

1a cantiga 

Aê Congombi la di lê 

Aê Congombi la 

Congombi la mutalê 

Aê Congombi la 

2a cantiga 

Ah . ..  na Aruanda ê 

Ô rê rê ê 

Cabi la queoalata la 

Mozuê ô rê rê ê 

 
 

3a cantiga 

Zambi  ê ê ê 

Zambi  ê a bimba tauá 

Zambi  ê a bimba tauamim 

4a cantiga 

Erô maranguangê 

Oxosse é de baracurá 
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Zambi   ê  a  b imba  tauá 

 
 

5a cantiga 

Ê maranguange maranguange 

Que o amê 

Óia s inda lucaia 

6a cantiga 

Aruê Mutacalambô 

Tabalanguange matô subaé 

Tauamim 

 
 

7a cantiga 

Ê numatasquelondi rá 

Oxosse é Mutalambô 

 

Aê aê  

Oxosse é Mutalambô 

8a cantiga 

Congobi la mutuê 

Congobi la mutuá 

 

Aê aê    

Congobi la mutuê 

 
 

9a cantiga 

Adê cuta la zinguê 

Adê cuta la zinguê 

Olha z inguê ô 

 

A i  a i  ai  a i  ai  a i  

Adê cuta la zinguê 

Adê cuta la zinguê 

Olha z inguê ô 

10a cantiga 

Cabi la ta la no pongo 

Aindarô lê 

Cabi la ta la no pongo 

Aindarô a indarô aindarô lê 

 
 

11a cantiga 

Cabi la lá lá lá á  

Cabi la lá lá lá  

Ê Cabi la 

Cabi la lá lá lá  

 

12a cantiga 

Ê congo de a bandá 

Cambauendá ô didê 

Didelegüê 

Congo de a bandá 

Cambuenda didê ô 

 

Olha ê olha ê 

Congo de a bandá 

Didê ô 
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13a cantiga 

Congo de a bandá 

 

Olé lê 

 

 

 

Cantigas para a divindade Tariazaze / Xangô  
 

Tatagongá  :  Caô cabiecile!  /   Todos : Caô cabiecilê! 
 
 

1a cantiga 

Ô Zaze ê, ô  Zaze á 

Ô Zaze ê 

Maiongolê,  maiongolá 

Zaze que nambo aê aê 

Que bela Zaze 

Ô Zaze ê 

2a cantiga 

Si  ganga ê 

ê lubango 

Si  ganga ê 

ê lubango 

 

 
 

3a cantiga  

Aruê ganga ê 

Gó ia mi ganga ê 

Aruê ganga ê 

Gó ia mi gangá 

4a cantiga 

Cobela Zaze 

Cobela Ame 

 
 

5a cantiga 

Ê Zaze no ati losi  

 

S indo le lê   

 

6a cantiga 

Maçangango maçangango 

Maçangango é de car io lé 

 
 

Cantigas para a divindade Caiangô / Iansã  
 

Tatagongá  :  Eparrei Oiá!  /   Todos : Eparrei! 
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1a cantiga 

Ô s inhá Vanju 

Ô s inhá Vanju ê 

Aê Bamburucema 

Ela é s inhá Vanju ê 

 

2a cantiga 

Aê Bamburucema 

Bamburucema 

Aê mavanju 

Aê Bamburucema 

Bamburucema 

Aê mavanju 

 
 

3a cantiga 

Matamba pé  pé 

Mamãe é de cario lé é 

Mamãe é de cario lé  

Iansã é de car io lé é 

4a cantiga 

Simbi  ê ê ê 

Aê  bamburucema  

 
 

5a cantiga 

Indembu rê 

Indembu rê mavanju 

Indembu rê mavanju 

Ela é Oiá mavanju 

6a cantiga 

Oiá Oiá Oiá ê ê 

Oiá Matamba de cacurucá z inguê 

 

 
 

7a cantiga 

Oiá Matamba ê 

Tata imbê 

Oiá Matamba ê 

Tata imbê 

8a cantiga 

Bala lá bala lá 

Ela é dona sim sim mameto 

Bala lá bala lá 

Ela é dona sim sim tateto 

 
 

Cantigas para a divindade Tempo  
 

Tatagongá :  Zara tempo!  /   Todos : Tempuiú! 
 
 

1a cantiga 

Tempo não tem casa 

2a cantiga 

Tempo  rê  rê  rê  rê  rê 
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Tempo mora na rua 

Morada de tempo é 

É no c larão da lua 

Tempo  ra  ra  ra  ra  ra 

Tempo de ingana zambi  

Tempo de gangá zumbá 

 
 

3a cantiga 

Tempo zara 

Tempo zará tempô ô 

 

4a cantiga 

Tempo macurá di lê 

Tempo macurá di lê 

Eu venho de amoraxó 

a i  a i  a i  

Tempo macurá di lê 

 
 

Cantigas para a divindade Cavungo / Omolu  
 

Tatagongá  :  A tô tô  ajuberô!  /   Todos : A tô tô! 
 
 

1a cantiga 

Ê sumbu   rê   rê  rê 

Sumbu é pôpo de monã 

Ê sumbu rê seu Pipocam 

Sumbu é pôpo de monã 

Ê sumbu rê seu Cavungo 

Sumbu é pôpo de monã 

Ê sumbu ê seu Intoto 

Sumbu é pôpo de monã 

2a cantiga 

Sumbu  ê 

Ê sumbu nanguê 

É sumbu samuqüenda 

É lembadilê 

Maió que f ita f i ta 

Maió que samuqüenda 

 

 
 

3a cantiga 

Lemba  ê  ê  meu catuizô 

Lemba  ê  ê  meu catulo iá 

 

4a cantiga 

Meu caiangô 

 

Cainé,  ca iné 

 
 

5a cantiga 

Ê mona gó ia Sumbu ê 

Aunguelê 

Mona gó ia Sumbu ê Abaluaê 

6a cantiga 

Catulembarasimbe consenzala 

Ê ê Cafungê 
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7a cantiga 

Conguandê co lofé 

Conguandê Olorum Sapatá 

Sapatá co lofé 

8a cantiga 

Cavungo luandê 

Ê ê seu pipocam 

 

 
 

9a cantiga 

Aê aê Sacafunam 

Omolu que é belo já 

Aê aê sacafunam 

10a cantiga 

Tumbe tumbe é la simbi  

Tumbe tumbe é la ió  

 
 

11a cantiga 

Abrasala do angolê 

Sibuque a lê lê 

Abrasala angolá 

Sibuque a lê lá 

12a cantiga 

Orixá iô  iô  

É um piqué maió 

 

 

 

 

Cantigas para a divindade Catendê / Ossaim  
 

Tatagongá  :  Eue eue!  /   Todos : Aça! 
 
 

1a cantiga 

Catendenganga purussu 

Catulá di j ina puramô 

 

2a cantiga 

Catendê  ê  ê 

Catendê  catendengoma 

Catendê na aruanda  ê 

 
 

3a cantiga 

Aê caipó 

Caipora guerre i ra 

Caipó do meu re inado 

Caipó do mundo inte i ro  

4a cantiga 

Catendê adi j ineuandê 

Meu catendê adi j ina 
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5a cantiga 

Catendê có ia b ib i có ia 

Que eu amê cóia b ibi  có ia 

 

6a cantiga 

 

Oquê oquê que gó ia mi  

P iquininim mavi le é  gó ia 

Catendê que gó ia mi  

p iquinini  Catende é gó ia 

 
 

7a cantiga 

Catendê mi  o quê o quê 

ganga tombensi  o  quê ocá 

 

8a cantiga 

Ossãinhê 

Eue eue eue ô 

Euê euê euê Ossãinhê 

 
 

9a cantiga 

Ossanhê mata ê 

Ossanhê mandô caiá 

Caiázuelô 

10a cantiga 

Euê euê euê adé possu Ossaim 

Euê euê euê adé possu insaba 

 
 

11a cantiga 

Adé bauí la paradá 

Adé bauí la paradá ê 

 

12a cantiga 

ó ó ó 

Ossanhe é um malé,  é um malé 

Cadê um ó ó 

 
 

Cantigas para a divindade Dandaluna / Oxum  
 

Tatagongá  :  Ora iêiê ô!  /   Todos : Ora iêiê ô! 
 
 

1a cantiga 

Terê compensuê 

Terê compensuá 

Terê compensuê  

Dandaluna quimbandá 

2a cantiga 

Rê,  rê,  rê,  dandá 

Rê,  rê,  rê,  dandá 
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3a cantiga 

Ô Dandaluna maimbanda coquê 

Ô Dandaluna maimbanda coquê  á 

4a cantiga 

Lexoquê lexoquê ô mãe Dandá 

Ela é Dandaluna 

 
 

5a cantiga  

Soim so im 

Dandaluna so im 

 

6a cantiga 

Ê uenda mugango 

Eua di lê no cambandô ô 

Ê ó ia ê ê 

Terê compensuê 
 
 

Cantigas para a divindade Gangazumbá / Iemanjá  
 

Tatagongá  :  Odoiá!  /   Todos : Odoiá! 
 
 

1a cantiga 

Gangazumbá ê 

Ô Gangazumbá 

É Ganga quibuque a sóba 

É Gangazumbá 

 

2a cantiga 

Tabalas ime tabalandô 

Aê  Caiá   aê   Caiá 

 
 

3a cantiga 

Qué vê,  qué vê Caiá 

mamãe de aruanda segura ingoma 

Qué vê,  qué vê Caiá 

 

4a cantiga 

Omi Caiá  

se lungoma selumina  

de mamãe omi Caiá  

se lungoma  

se lumina de mamãe omi Caiá ê 

 
 
 

Cantigas para a divindade Taraquizunga / Nanã  
 

Tatagongá  :  Saluba Nanã!  /   Todos : Saluba Nanã! 
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1a cantiga 

Vula iô  vula iô  

Gangavulá 

 

2a cantiga 

Ê Nana ê nanã 

Nanã Buruquê 

 
 

3a cantiga 

Ê Nanã Nanjetu 

Nanjetu nanjarê 

 

 

Cantigas para a divindade Angorô / Oxumarê  
 

Tatagongá  :  Arroboboiu!  /   Todos : Arroboboiu ! 
 
 

1a cantiga 

Angorô ô ô Angorô 

Angorô tá no caj iungongo 

Jacondondô meu quimbandá 

 

2a cantiga 

Seu Angorô,  seu Angorô 

Eu v i  seu arco lá no céu bri lhar  

Seus f i lhos pedem sua benção 

E a proteção da sua cobra corá 

Seu Angorô 

 

 
 

3a cantiga 

Okê me dandaluna 

Cangá 

Quem me quebra a cabaça 

de angorô 

Quem me quebra a cabaça  

de angorá 

4a cantiga 

Angorô Angorô 

Angorô é no méa 

Angorô tá no meá 

 

 

 
 

5a cantiga 

Angorô s inhô ô 

Angorô s inhô ô 

Si  tem ganga já unta le 

Toma a bença de Angorô 

6a cantiga  

Angorô maravaia qui  pembê  

Arô ê 

Angorô maravaia qui  pembê  

Samba angolê 
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Encerrado o xirê ,  teve início uma outra etapa no plano do sagrado: a  

possessão da divindade homenageada em seu filho Roxitalamim .  

  

Possessão 

O tateto  entrou em transe de sua divindade Ogum ,  que se ident ificou 

at ravés de seu ilá16,  fazendo com que os filhos-de-santo  do Inzó  Dandaluna  

também entrassem em transe de suas divindades,  bem como os iaôs de outras 

comunidades,  todos bradando seu ilá  caracter íst ico e pessoal.   

As equedes  foram qüendando 17 as divindades incorporadas,  fazendo-as 

ajoelharem-se no so lo e cobr indo- lhes a  cabeça com um pano que t razem 

sempre à cintura para essas ocasiões.  

Ogum  saudou a casa,  dançou uma cant iga e deixou o barracão para ser 

vest ido e paramentado pelas equedes.   

Houve um intervalo,  momento em que as pessoas saíram de seus lugares,  

tomaram um cafezinho servido no balcão da cozinha-de-santo ,  fumaram,  

foram para a rua,  conversaram etc. ,  até que foram chamados para dar  

cont inuidade ao toque ,  at ravés do som do adjá ,  tocado, agora,  pela mãe-

pequena .  

Todos retornaram aos seus lugares; os tatas cambonos se  posicionaram 

com seus inst rumentos musicais e aguardaram o sinal da mãe-pequena ; o  

tatagongá  in iciou a cant iga para a entrada da divindade. Saiu,  pr imeiro,  a  

equede  de Ogum ,  tocando o adjá  e de frente para a divindade; depo is dela,  

veio a divindade com sua vest imenta de cor branca,  seu capacete ornamentado 

com búzios e metal,  saindo do alto  fios de palha da costa (ver foto cap.5); nas 

mãos,  uma espada encostada ao peito .  Entraram dançando a cant iga abaixo: 

 

Iá iá qui  compensuê 

Se tem ganga ma muxima 

Digadê catendengoiô 

Se tem ganga 

 

                                                
16 Ilá: grito característico e de saudação de cada divindade. 
17 Qüendando:  ajudar a divindade a sair do transe de possessão (cf.Assis Junior, 1941:174)  



 

 

 

79 

A divindade deu t rês vo ltas no barracão, saudando a todos através de seu 

ilá .  Os atabaques silenciaram e o tatagongá  in iciou uma seleção de cant igas 

dedicadas à divindade Ogum ,  que dançou, sempre acompanhado pela sua 

equede  e por alguns membros do alto  clero de outras comunidades.  

 

 

1a cantiga 

Fala Ogunhê  

é de malembale 

A i ,  ai  Ogum á,   

é de malembale 

Ogunhê é meu pai ,  

Venha me valer   

A i ,  ai  Ogum a 

É de malembale 

2a cantiga 

Ogum   Ogum   Ogum   tatará 

Tenha dó de mim 

Aê  aê  aê  tatará 

Tenha dó de mim 

 

 

3a cantiga  

Incosse bio lê s i  b io lá 

Incosse bio lê s i  b io lá 

Meu Roximocumbi  

 

Incosse bio lê s i  b io lá 

4a cantiga  

Consenzala Incosse 

Consenzala Incosse 

Consenzá 

 

5a cantiga  

Consenzala é Roxi 

Consenzá mona Caiá 

Consenzá 

6a cantiga  

Incosse bambi  ê  

Roxi  bambi  é puramô  

Incosse bambi  ê 

 

7a cantiga  

Tabalass imbe   

é no tabalanguê Incosse 

Incosse é no tabalanguê Incosse 

Tabalass imbe  é no tabalanguê 

8a cantiga  

Ogum tataratara com dê 

Ogum di lê 

Ogum tataratara com dá 

Ogum lo iá 
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9a cantiga  

Ogum di lê 

Lelê Incosse 

Incosse Incosse ê 

10a  cantiga  

A luandê Incosse Incosse 

A luandê lelê Incosse 

 

11a cantiga 

Ogum bragada uê 

Ogum bragadá 

 

 

12a  cantiga 

Ogum de ronda 

Rondê rondê 

Ogum de ronda 

Rondê rondá 

 

Após o encerramento dos cânt icos dedicados à divindade, esta fo i sentada 

em sua cadeira.  Todos que estavam dentro do barracão abr iram um grande 

círculo e os f ilhos-de-santo  rezaram o Quibuque  e pro fer iram o diálogo 

formulaico.  Ogum  respondeu ao pedido de bênção dos filhos com voz quase 

impercept ível.  

3° momento : filhos-de-santo  se dirigindo à divindade 

 
 

Fi lhos-de-santo :   Mocoiú tata Roxita lamim?  

 

Tateto Ogum  :   Mocoiú no zambi.     

              

F i lhos-de-santo :   Uananguê.   

 

Tateto Ogum:   Ananguê.       

              

F i lhos-de-santo :   a.  Ananguê,  ananguê combanda zambi  apongo  

                                     marás catu mandarás.   

                                  b.  Atomanaj i ra tateto Ogum profundo caio  de mona?  

 

Tateto Ogum :  J i ra com zambi  apongo.  

                    

F i lhos-de-santo :            Ji ra ê,  j ira ê combanda zambi  apongo marás  

             catu mandarás.  

 

Tateto Ogum :  Aueto.   
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Após o diálogo, todos os presentes – f ilhos-de-santo  e convidados de 

forma geral – cumprimentaram a divindade, tomando- lhe a bênção e 

abraçando-a com bastante reverência.   

Após os cumprimentos,  Ogum  levantou-se de sua cadeira,  caminhou até 

uma moça que estava sentada na pr imeira file ira da arquibancada e segurou-a 

pelo braço, fazendo-a levantar-se.  Imediatamente,  o tatagongá  tirou  a  

seguinte cant iga: 

 
 

Muigandu muizangá 

Equet i  v i  que o amu 

O didê didê ô  

Comulá muxima 

Óia ê ó ia ê 

Muiagandu muizangá 

Equet i  v i  que o amu 

Comula muxima ô 

 

 

A divindade passeou com a moça pelo barracão, cumprimentando a porta,  o 

fundamento e os atabaques.  Depo is sentou-a numa cadeira de vime, co locada 

pela mãe-pequena  no meio do barracão. Todos os f ilhos-de-santo  foram 

cumprimentar a ma is nova equede  da Casa.  

Em seguida,  os tatas cambonos  repicaram o coro para a despedida da 

divindade que saudou todos os locais fundamentais do barracão e se ret irou.  

O tatagongá  in ic iou as cant igas para Oxalá ,  d ivindade que encerra todas as 

cer imônias.  O filho  de Oxalá  entrou em transe de sua divindade; outras 

divindades tomaram posse de seus filhos e todos dançaram em homenagem a 

Oxalá .  

Assim, encerrou-se a parte da cer imônia consagrada às divindades.  Nos 

cânt icos dedicados a Oxalá ,  todos os muzenzas e iaôs entraram em transe de 

possessão, por ser Oxalá   “o Senhor da cr iação, o pai de todas as cabeças”.   

 

Cantigas para a divindade Lemba / Oxalá  
 

Tatagongá  :  Epa babá!  /   Todos : epa babá! 
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1a cantiga 

Lembá lembá dilê 

Lembá é de canemburá 

Lembar inganga Lembá 

2a cantiga 

Lembar inganga cafuranga cecé 

Lembar inganga cafuranga 

 

3a cantiga 

Ô Lembá  ô  lembê 

Lembá   di lê 

 

4a cantiga 

Lembá Lembá dilê 

é de canangulá 

Lembá que anzala 

No Caiango lá 

 

5a cantiga 

Lembá dilê 

Oh,  Lembá di lê 

Lembar inganga quenã 

6a cantiga 

Lemba  

Zambi  Apongo no paraquenã 

Ô Izô ô i zô ô 

 

7a cantiga 

Ib i  a um ló  

Or ixá babá xi re lodê 

8a cantiga 

Mixauera mixauera a um ló  

Or ixá qüendô ô 

 

Após as cant igas dedicadas a Oxalá ,  encerrou-se a festa ,  servindo a todos a 

comida t radicional das festas de Ogum:  feijoada e cerve ja.  Antes,  porém, o  

tateto  se aproximou do fundamento,  no centro do barracão, e se dir ig iu a  

todos novamente,  profer indo um discurso de encerramento.  
 

Quero agradecer  a  todos vocês que vieram hoje  aqui  nessa  casa  na  festa  

do m eu orixá  Ogum.  Que Ogum dê a  t odos  mui to axé ,  que ele  abra  todos  

os caminhos pra  que vocês possam é . . .  r ea lmente ter  fel icidade na  vida  

espir i tual  e na  materia l  também.  Muito axé  e mui tos gunz us  e gunz us  pra  

todos vocês.  Mas,  não vã o em bora  não que tem aí  uma fei joada pra  todos  

comerem e cerveja  que é o axé  de Ogum pra  todos vocês.  

 

Após esse discurso de encerramento aconteceu o ato de ruptura total com o  

plano do sagrado, foram executadas palmas de reverência a todas as 

divindades.  A essas palmas se dá o nome de paó .  
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Paó 

Todas as pessoas que estavam dentro do barracão se abaixaram em torno do 

tateto  e bateram o paó. 

O paó consiste em se bater palmas da seguinte forma :  batem-se t rês 

palmas cadenciadas,  seguidas por mais sete bem rápidas,  repet indo-se essa 

seqüência por t rês vezes.  

Com isto ,  encerrou-se a cer imônia e passou-se à últ ima parte que pode ser  

considerada como totalmente profana, pois come-se e bebe-se,  tornando 

profano o espaço que antes deu lugar ao sagrado. 

 

Comidas e bebidas 

Foi servida a feijoada regada a cerveja,  comida e bebida consagradas a  

Ogum  na cozinha r itual.   

Esse é um momento de confraternização, descontração, r isos e conversas 

sobre todos os assuntos da vida pessoal,  cot idiana e,  pr incipalmente,  saber  

onde vão se realizar outras festas de candomblé; na casa de qua l mãe  ou pai-

de-santo  haverá saída de iaô ,  obrigações de um ano, de cinco etc. ,  

recebimento de oiê18,  festa  de Caboclo ,  festa  de Exu ,  dentre outros t ipos de 

cer imônia.  

b) A iniciação 

De acordo com o tateto ,  o ritual de iniciação é o ponto de referência do 

indivíduo para tudo o que lhe suceder depois dessa data.  É o iníc io da vida 

religiosa da pessoa,  é de onde part irão todas as informações acerca de sua 

espir itualidade, que passará a indicar os caminhos da vida mater ial.  Nada se 

fará,  a part ir  de então, sem consult ar os desígnios divinos.  

Uma inic iação pode ser de uma única pessoa ou de vár ias.  Quando há mais  

de uma pessoa a se iniciar,  chama-se barco ,  recebendo, cada inic iando um 

nome de barco  pela ordem do xirê .   

O r itual a seguir descr ito  é a inic iação de um barco  de quatro iaôs:  uma de 

Xangô ,  dofona; outra,  de Ossaim ,  dofonitinha ; outra de Oxum ,  fomo; e outra 

de Oxumarê ,  fomotinha .  Antes da iniciação, elas freqüentaram o Inzo 

Dandaluna  durante um certo  per íodo, que var ia de acordo com cada pessoa,  

podendo ser dias ou meses,  para conhecerem a Casa e os seus membros.    

                                                
18 Oiê: título recebido nos candomblés queto. (Pessoa de Castro ,2001:305: Título honorífico, posto, cargo. /.../  Yor. Oyé.)   
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Há o r itual de iniciação secreto,  no inter ior da camar inha, com a presença 

apenas da comunidade relig iosa,  cujo regist ro  fo i pro ibido; porém, o r itua l 

público fo i regist rado.  

O tateto  explica a iniciação de alguém na sua nação  :  

 

Numa casa  de angola  Tombensi ,  r ecolhe-se o iniciante,  deixa  que el e  

descanse um dia  dentro da  casa ,  depois dele já  ter  fr eqüen tado a lgum 

tempo.  No outro dia ,  se for  iaô  se t oca  o bol onam,  se for  rodan te . . .  ogãs  

e equedes  é fei t o o a to do orixá ,  ele en tr a  com o ibá  do seu orixá   nos  

braços pra  den tro da  sa la,  pro roncó.  Se for  iaô faz-se o bol onam e el e  

en tr a  bolado.  Passa-se dois dias descansando do bol onam,  se faz  os ebós  

pra l impeza da matér ia , t ir a-se todos os ebós  que forem necessár ios:  de  

ruas, de cachoeir as,  de est r adas e dentro do barracão,  que normalmente  

fica  ebó egum e ebó exu  e põe o iaô pra  descansar  mais tr ês dias.  Dá-se  

comida à  cabeça do iaô,  dá-se bori  de  Oxalá ,  descansa-se mais t r ês dias.  

Ibá ori  pr imeiro,  depois  o bori  e  descansa  mais t r ês dias.  Se dá  um outr o 

ebó que a  gen te t ir a  no própr io orixá  pra  t irar  a parte negat iva  do orixá ,  

pois m esm o ele sendo um orixá ,  ele  tem o seu lado negat ivo.  Depois  

desse ebó no orixá ,  em seguida,  o iaô já  vai  pras insaba ,  pras folhas.  

Quatro dias depois das folhas,  catula-se  o iaô   e dá  a  primeira  saída  

den tro da  casa ,  só pros fi lhos da  casa .  Recolhe- se o iaô e descansa  mais 

t r ês,  dois ou um dia ,  dependendo do or i xá .  Se  r aspa o iaô,  se dá  uma  

outra  sa ída  que se chama sarandura .  Aí ,  nesse feste jo t odo o iaô já  vem  

saudando e in iciando o fundamento do orixá  den tro da  nossa  nação.  Pra 

você en tender ,  é assim:  Ogum é Ogum em qualquer  lugar ,  mas a  gen te  

quer  que el e se ja  Ogum den tro da  nação Tombe nsi .  En tão,  a  gen te,  nesta  

sa ída ,  vai  mostr ar  pra  ele com o que segue a  casa ,  qual  o fundamento,  

qual  a  h ierarquia  da  nação.  Fazendo tudo i sso,  r ecolhe-se o iaô,  espera-se  

mais t r ês dias e o orô maior  pras sa ídas de sa cr i fício,  de muzenzas ,  de  

saquelazenzas  e pra sa ída do nome,  o orô maior ,  a sa ída de festa  do 

orixá  e do iaô.  

 

Nesse dia,  em que ele dava a explicação sobre o reco lhimento e a feitura 

em sua nação ,  presencie i o  seguint e diálogo entre ele e as iaôs reco lhidas,  

pois o  local onde estávamos era próximo ao roncó: 
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Fi lhas-de-santo :   Mocoiú tata Roxita lamin?  

 

Roxi ta lamin  :   Mocoiú no zambi.     

              

F i lhas-de-santo :   Uananguê.   

 

Roxi ta lamin  :   Ananguê.       

              

F i lhas-de-santo :   a.  Ananguê,  ananguê combanda zambi  apongo  

                                     marás catu mandarás.   

                                  b.  Atomanaj i ra tata Roxi ta lamim profundo  

                                      ca io  de mona? 

 

Roxi ta lamin :   J i ra com zambi  apongo.  

                    

F i lhas-de-santo:             J i ra ê,  j i ra ê combanda zambi  apongo marás  

                      catu mandarás.  

 

Roxi ta lamin  :    Aueto.   

 

 

O Tateto explicou o significado de tais palavras para a comunidade nesse 

contexto: 

 

A minha fi lha , pr imeiro,  me pediu bênçã o:  mocoi ú Roxitalami m.  Eu a  

abençoei .  Ela  pediu atomanajira .  Pediu l icença.  Eu dei  permissão pra  

ela .  Quando eu dei  permissão,  em agradecimen to,  ela  disse:  ananguê,  

ananguê,  ananguê combanda zambi apongo marás catu mandarás .  

Além dela  t er  me pedido l icença,  ela  também pediu l icença pra  Deus  pai ,  

Deus fi lho,  Deus espír i to san to na  nação de angola  Tombensi .  Ela pediu 

l icença a  mim e a  Deus pra  ela  fazer  a  r efeiçã o dela .  

 

O Dia da Festa Pública  
   

No dia da festa pública,  havia muita gente,  muitas mães  e pais-de-santo ,  

ebomes,  equedes,  ogãs e  iaôs de outras comunidades.  A saída de um barco  de 

iaôs se const itui num grande acontecimento para o  povo-de-santo ,  
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simbo licamente,  representa o  nascimento de um bebê e se diz que uma 

inic iação no Candomblé é um renascimento.  A festa é divu lgada boca a boca.  

E, assim, aparecem muitos convidados,  embora não tenham sido convidados 

propriamente pelo dono da casa,  po is o  candomblé é uma casa aberta a todos, 

povo-de-santo ,  s impat izantes e quem quiser é só entrar.  Estavam presentes 

também os familiares das quatro iniciadas.   

A festa  fo i realizada nos mesmos moldes das outras festas públicas,  isto  é, 

com o arrebate ,  o  discurso de abertura do tateto ,  os momentos propiciatór ios,  

cant igas para todos os orixás.   

O tateto  profer iu o  seguinte discurso antes do início da festa:  

 

Estou t i r ando no dia  de hoje um barc o de iaô. . . foram muitos dias de  

r ecolh imen to e. . . e a í  as obrigações  vi eram,  sucessi vamen te,  todos  os  

dias.  Nós t ivem os,  nessa  semana,  que hoje está  se encer rando,  sa ídas dos  

iaôs  quase t odos os dias para  que hoje nós fazemos a  festa  do ori xá  para 

que o orixá  viesse agradecer  a    todos vocês que . . .  nós também  

agradecer  a  vocês por  estarem presen tes e vim  homenagear  aos ori xás .  

Enquan to nas casas de candombl é t iver  tan ta  gente do lado de fora  quanto 

tenha do lado de . . .  ou mais do lado de fora  do que do lado de den tro,  a  

fel icidade é mui to grande porque a  gen te sabe que a l i  o ori xá  va i   se  

cr iando,  se procr iando,  crescendo e evoluindo.  São            de vocês que 

estão na  assistência  que a gen te tem orgulho de  fazer  candomblé porque 

nós os que estão aqui  den tro par t icipamos,  na  verdade,  das obrigações  

dos axés  do ori xá .  O candombl é é fei t o pra  vocês que vêm,  sa i  das suas  

casas e que vêm homenagear  orixá .  Mui to obr igado por  ter  vindo;  i sso é  

o que a  ca sa  e os meus fi lhos,  o z elador  é . . .  a tr ibui  a  vocês.  Bom,  

obr igado mesmo.  

 

A diferença entre essa festa  e as outras é que houve quatro saídas das iaôs:   

 

1ª saída 
 

As iaôs entraram, na sala,  totalmente cobertas por um lenço l branco, bem 

abaixadas,  com as mãos em direção ao chão, dançando ao ritmo muzenza ,  a  

cant iga abaixo: 
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cantiga única  

 

Tatagongá:          Zenze é d i recongo 

 

Todos:                Iaô 

 

Tatagongá:          Zenze é d i recongo 

 

Todos:                Ia ia iaô 

   
 

 Ao som dessa cant iga,  as iaôs deram uma vo lta no barracão. Após a sua 

saída,  o  tateto  disse: “esta é a saída do sacr ifíc io”.  
 

2ª saída 
 

As iaôs saíram com o rosto e os braços pintados de branco. A essa saída se 

dá o nome de: "pintura de Oxalá".  Foram entoadas t rês cant igas com pequenas 

var iações nas palavras:  
 

primeira cantiga 
 

Tatagongá:          Muzenza di recongo 

 

Todos:                Iaô 

 

Tatagongá:          Muzenza di recongo 

 

Todos:                Ia ia iaô 

 

segunda cantiga 
 

Tatagongá:          Muzenza muzenza queobato 

                         Ê muzenza 

 

Todos:                Muzenza muzenza queobato 

                         Ê muzenza 

 

Tatagongá:          Mocorozenza cafule 
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Todos:                Muzenza  

                         Muzenza queobato 

                         Ê muzenza 

 

terceira cantiga 

 

Tatagongá:          A Muzenza queobato 

 

Todos:                Iaô 

 

Tatagongá:          A Muzenza queobat i  

 

Todos:                Ia ia iaô 

 
 

3ª saída 
 

As iaôs saíram pint adas por diversas cores,  representado as cores de todos 

os orixás.  Nessa saída foram entoadas duas cant igas diferentes: 
 

primeira cantiga 
 

Saquelazenza é malongo 

Ê vunje é saque é saque 

Saquelazenza é malongo 

É maiongombê 

 

                                         segunda cantiga 
 

Aê aê quasenzê 

Aê aê quasenzê 

cat ipondi rá 

Aê muzenza 

quazenzê cat ipondi rá 
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4ª saída 
 

Saída com a roupa e os paramentos de suas divindades pessoais.  Nessa 

saída,  o  pai-de-santo convidou quatro pessoas do alto  clero de outras 

comunidades para adijineuandê  (cf.cap.1.3).   

Os padr inhos e os inquices dançaram a cant iga abaixo, formalizando a 

ligação entre as divindades,  as muzenzas e  seus padr inhos: 

 

                                          cantiga única 
 

 

Muzenza muzenza s iacoci lê 

Aê mameto 

Muzenza s iacoc i lê 

Aê tateto 

 

 

Depo is dessa últ ima saída,  cada inquice  dançou a sua dança caracter íst ica 

com as cant igas em sua homenagem.  

A festa  fo i encerrada como todas as outras,  isto  é,  com as cant igas 

dedicadas à divindade Oxalá ,  o  paó  e a comida servida a todos.  E o tateto  

profer iu o  seguint e discurso de encerramento: 

 

A vocês  todos,  r ea lmen te,  muito obr igado por  ter  vindo homenagear  os  

meus fi lhos,  por  todas as formas que vocês bateram palma.  Agora ,  a  

gen te vai  esquecer  o candombl é,  esquecer  não,  con t inuar  porque.. .a 

minha r el igião,  ela  é l inda,  ela  é festa  de orixá  e depois  é o ingui diá 19,  a 

comida.  Todos nós,  agora ,  vamos  beber  e  com er  porque já  fiz emos tudo 

que podia  pel o orixá .  Vamos pedir  a eles pra  que eles façam tudo por  

nós,  tá  cer to? E,  agora ,  vamos descansar  e com er .  Muito obr igado a  todos  

vocês.  

 

No meio do barracão, fo i organizada uma mesa; em cima dela,  fo i co locado 

um grande bo lo confeitado ; em cima dele,  havia bonecos com as vestes dos 

orixás que haviam dançado.  

                                                
19 Inguidiá: refeição (ver cap.IV-II cudia) 
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Os ogãs  cobr iram os atabaques com grandes panos brancos e a  comida fo i 

servida para todos.  

c) Gongá: rito de renovação 

O gongá  é um r it ual de renovação da Casa e se caracter iza pela preparação 

das pembas e dos atins que serão usados durante todo o ano e em todos os 

r ituais.  

A figura humana central dessa festa  é um dos f ilhos-de-santo  que não  

incorpora em sua divindade pessoal e que possui o  cargo de tatagongá  

(cf. item 2.1 deste capítulo).   

Essa festa  fo i realizada em três partes: a pr imeira parte dentro do barracão; 

a segunda, no terreno em frente à Casa onde se montou uma fogueira e a  

terceira,  retornou-se para o  barracão.  

O tateto  explicou o significado da festa:   
 

Festa  do gongá .  Festa  do gongá .  Esta  é a  foguei r a que simbol iza  o r ito,  o 

r i tual  do gongá  (apon tou para  o local  onde as toras se tr ansformariam em 

fogueira  num terr eno na  fr ente do ter r eiro)  da  casa .  É o dia  que a gen te 

prepara  as pembas  da  casa ,  prepara  todos os pós ,  tudo aqui lo que a  gen te  

usa  é . . .duran te o ano na  casa .  Essa  festa  é,  normalmen te,  r ea l izada no 

dia  24 de junho,  dia  de Sã o Joã o é. . .no sincret ismo,  mas nós podem os  

fazer  essa  festa  a té antes do dia  02 de novem bro que é o dia  de finados.  

Essa  festa  é onde o tatagongá  da nação tombensi ,  angola  tombensi  

é. . .vem preparando todas as pem bas,  todos os atins ,  e assim como eu já  

disse.  E também é a  festa  que se passa  os ibás  de Exu,  Ogum,  Xangô  e  

Iemanjá ,  que é a  madr inha do gongá  na  foguei r a.  Essa  festa  é pra  que 

todas as forças negat ivas que exist e na  casa  e que se aconchegam na casa  

durante o ano se jam,  na  verdade,  r et i rada com o fogo que vem queimando 

tudo quan to é de ruim, deixando só a  fel icidade,  só a  prosper idade.  Essa  

festa  é declarada e aber ta  a  Xangô,  o senhor  da  just iça ,  aquele que t r az  a  

far tura .  Após a  fogueir a  se assa  inhame,  se assa  bata ta  doce,  se assa  

milho e se faz  é. . . toda a  festa ,  todo o procedimen to da  festa .  

 

Ao passarmos pelo portão,  em direção à fogueira,  o  tateto explicou sobre o 

orixá Exu  para a sua nação  e  sobre o inquice  Tempo .  Ambos possu íam, na 

ocasião,  oferendas de acaçá  num alguidar e velas brancas comuns acesas: 
 

Exu  segura  as forças  negat ivas da  casa ,  ele  está  na  en tr ada e é  o hom em  

que nos l ivra  de tudo que for  mal . É o homem que quando tem pessoa  

com problema de magia ,  ele já  a visa  ao zelador ,  já  segura  do lado de  fora  

da  por ta da casa .  
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Esse Tempo é aber to a inda porque é. . .na Nação de Angola  Tombensi  

existe  a lgumas qual idades de Te mpo  que  a  gen te só fecha após  21 anos  

de assen tado e esse Tempo a inda fa l ta  6 meses p ra ele completar  21 anos.  

Outro Tempo  de  uma outra  casa  que eu  t inha num outro lugar  já  era  

fechado,  esse a í  está  esperando 6 meses para fechar.  

 

A cer imônia fo i inic iada com a entrada dos f ilhos-de-santo ,  usando roupas 

totalmente brancas,  em arrebate ,  dando vo ltas pelo barracão, formando um 

grande círculo em sent ido ant i-horár io .  No centro,  foram co locados dois 

alguidares pequenos,  contendo farofa de dendê e pinga ,  e uma vela branca 

acesa,  que serão oferecidos a Exu .  O tateto  o  saudou com as palavras : laroiê 

Exu! e todos responderam laroiê! Em seguida,  ele  entoou vár ias cant igas para 

chamar Exu  a receber as o ferendas.  Num determinado momento, uma f ilha-de-

santo  entrou em transe de Exu; mais cant igas foram entoadas e ele dançou 

todo o padê .   

Enquanto se cantou para  Exu, os iaôs ficaram em pé, com as mãos para t rás 

e de cabeça baixa.  

Ao final do padê ,  a  divindade incorporada tomou nas mãos os do is 

alguidares,  contendo as farofas e os levou para fora do barracão. Nessa 

cer imônia,  especialmente,  os part icipantes seguiram Exu  até a rua,  e depo is 

seguiram em direção à fogueira que estava sendo acesa pelos homens da Casa,  

entoando cant igas em homenagem à fogueira: 

 

                                        1a cantiga 
 

Para que o a la i zô 

Para que o a la i zô  

 
 

À medida que a fogueira fo i tomando forma at ravés da chama, a cant iga fo i 

se int ensificando ao som dos atabaques e das palmas.  Inic iaram nova cant iga,  

dançando em vo lta da fogueira em sent ido ant i-horár io: 
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                                        2a cantiga 
 

 

 Oba di lê leva ô 

 Oba di lê leva oquê 

 
    

                                         3a cantiga 
 

 

Amorinjanja abalô ses i  

Amorinjanja abalô ses i o iá 

 
 
 

Após se cantar para a fogueira acesa,  iniciaram cant igas para Ogum  e os 

f ilhos-de-santo  incorporaram suas divindades,  que dançaram em vo lta da 

fogueira.  

Após as cant igas dedicadas a Ogum ,  cantou-se para Xangô ,  enquanto a 

mãe-pequena  da Casa,  incorporada em sua divindade Iansã ,  fo i saudada por 

todos hierarquicamente.  

Em seguida aos cumprimentos,  cessaram a cant iga e em fila todos se 

dir igiram à cozinha do terreiro,  tomando cada um, incorporado ou não, uma 

bacia de ágate,  contendo as ervas e as pembas e levaram para a fogueira 

dançando e cantando em vo lta: 
 

                                        4a cantiga 
 

 

Gongá massacunam 

Gongá massacunam   

 
 

Nesse momento, o tatagongá ,  de peito  nu, sentou-se em uma cadeira de 

vime. Todos,  dançando e cantando, foram se aproximando devagar,  um por 

vez.  Pr imeiro,  o  tateto pegou a bacia contendo a pemba  e fez sina is de cruz na 

testa,  no peito ,  nas costas e nos braços do tatagongá.  Terminando esse ato, 

cada portador de bacias com ervas as entregou ao tatagongá  que fo i,  
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compenetradamente,  misturando com as mãos todas as ervas,  despejadas na 

bacia com a pemba .   

Durante essa outra parte da cer imônia,  a let ra da cant iga teve uma pequena 

mudança : 

                                         5a cantiga 
  

 

Gongá massacunam 

Tala me izô   

 
 

Ao término da mistura das ervas e  pemba ,  o  tatagongá  entrou na roda em 

vo lta da fogueira,  dançou uma vo lta com a bacia nas mãos,  passando-a a Exu  

incorporado e este fo i passando-a aos outros orixás e assim sucessivamente.  

Ocorreu, nesse momento, também a mudança na let ra da cant iga: 

                                          6a cantiga  
 

 

Berê,  berê vodun 

Tala me izô 

Berê berê vodun 

Tala me macó 

 
 
 

Os orixás foram deixando a fogueira,  indo em direção ao barracão. Todos 

aplaudiram a sua sa ída.  Os tocadores levaram os atabaques e cont inuaram 

tocando no inter ior  do barracão. Os orixás  receberam os ibás que foram 

ret irados do roncó  e,  em fila,  foram levando para o  local da fogueira,  ao som 

das cant igas : 
 

                                         7a cantiga 
 

 

Ibá la dé izô 

Ê ibá la dé izô 
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                                         8a cantiga 
 

 

Mabé,  mabé 

A ibá ai ra ê 

 

 

                                          9a cantiga 
  

 

Olorum madagô 

Olorum da da deuá 

 

                                          

                                          10a cantiga 

 

 

A i  é um di lê Zaze ê 

É um di lê 

Zaze ê tatagongá 

 

 

                                            11a cantiga 
 

 

Guelê,  guelê,  guelê 

Deuá deuála 

Or ixá deuí  

 

 

 

                                           12a cantiga 
 

 

Or ixálá,  Or ixá lá 

É de inquice,  vodum que madobê 
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O tateto  pediu a bênção aos mais velhos presentes e inic iou uma reza que 

fo i acompanhada por todos.  Os inic iados mais novos rezaram deitados de 

bruços,  esfregando as mãos uma na outra.  Os mais velhos ficaram em pé, de 

cabeça baixa,  também esfregando as mãos enquanto rezavam. 

A prece que se segue possui uma parte falada e outra cantada.   

 

(solo) parte falada 

 

 

Muxacá de tuburunguro 

Gunzo é um gunzo um burá burá 

Um se que um se que 

Um gangaiô , um sambucá 

Arroxa,  arroxa  

Bate muzanga se que rê um a de coro 

Bate massanja tualá 

combaête coro 

combaê ê coro 

combaête coro 

combaê ê coro 

Maianga tendenbunzo a di longá 

É um meputo,  é um meputo 

Dizambi  muteto ca iangô 

Corre num banda samba J im J im 

Di longa,  di longá 

Aqueto,  aquetu 

Muisanga,  muisangá 

Para mim brocó, brocó 

Mararongo zélulu 

Maiango,  maf i lo  nucaiangô 

Zangue aê zuá 

Bongozela zé lulu 

Losange taca,  taca 

Taca,  lenga, lenga qüenda j ira 

 

                               1ª  resposta  (parte declamada) 
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Se que se de quandandaluna 

É um se que se de quandá 

Se que se de quandandaluna 

É um se que se de quandá 

Losanje ca ia  

Losanje damucanguê ê  

Quedunduncaia laca ia d iamundelé 

Asutenda  auê 

Óia dundum caia lucaia d iamuqüenum 

Angoroméa samba de angola 

Azuelê catu de mala 

 

                               2a resposta (parte cantada) 

 

 

Azuelê catu de dandaluna 

Azuelê catu de mala 

Losange caia losange diamucanguê ê 

Quedunduncaia laca ia d iamundelé 

Asutenda auê 

Oia dundum caia laca ia de amuqüenum 

Angoroméa samba de angola 

Azuelê catu de monã.  

 

 

O tateto  encerrou a cer imônia,  dizendo por três vezes:  
 
 

 

Zambi  na quarte sala   

     

 

Todos responderam: 
  

 

Aueto  
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Encerrou a cer imônia com o paó .   

 

Após o encerramento,  todos comeram batata-doce e espigas de milho  

assados na fogueira.   

d) Congoluandê: rito simbólico da colhei ta   

A cer imônia do congoluandê  é dedicada aos inquices Cavungo ,  Insumbu  e  

Intoto  e às demais divindades do panteão da terra e é rea lizada,  todos os anos,  

durante o  mês de agosto, considerado o mês da co lheita.   

Há uma lenda para ilust rar o  significado dos r ituais dedicados aos inquices  

da terra,  contada por um outro tateto ,  cujo nome iniciát ico é Tolomitalangüesi  

que se encontrava no Inzó Dandaluna ,  por ocasião dos r ituais propiciatór ios 

em uma das festas do Congoluande .  

 

. . . .  segundo lendas,  segundo h istór ias,  segundo lendas,  é é é. . .  nas a .. .  

r egiões  ou a ldeias,  vamos  dizer  assim,  aonde,  cada um,  t inha sua  é é  é. . .  

sua  moradia,  suas terr a  pra  plan tá,  en tão el e,  cada um. . .  daqueles  

mandan te aquele povo,  aquel es povos daquela  a ldeia ,  faz ia  seu plant io,  

uns plan tava o milho,  outros,  a  mandioca,  ou tro a  a  a  a . . .  o fei jão,   

outros,  en fim,  cada um fazia seu plant io,  outro cará ,  outro inhame,  e 

quando é é é. . .  o pessoal  da  a ldeia ,  cada um juntava na  sua  colhei ta ,  que 

era  em agosto,  começava a  colhei ta ,  faz ia aquela  festa ,  só que t odos  

pessoal ,  de  cada a ldeia ,  quando fazia  festa ,  todo mundo se r eun ia  naquela  

casa ,  porque a l i  ia  ser  servido,  t odos os a l imen tos,  de t odos,  de t odos os  

or ixás,  pra  que o povo comesse,  er a  oferecido ao or ixá ,  e também ao 

povo,  como um remédio,  um al imen to do corpo e da  a lma, é é é. . .  pra 

que,  aquele ano não ocor resse a  peste,  nem a  misér ia ,  den tro do plan t io,  

den tro da  lavoura ,  fosse um ano progressi vo,  fosse um ano de far tura , 

segundo lendas,  quando eles deixaram de fazer  isso,  sempre tem algum. ..  

na,  na nossa  casa ,  sempre tem algum que não acredi ta mui to,  né? que um 

dos chefes das a ldeias,  de uma das a ldeias,  deixô de fazê-l o,  porque 

achô. . .  que era  bobage,  a í . . .  foi  aquel e desast r e né? foi  um ano de fom e 

né? deu gafanhoto,  deu peste,  deu misér ia , dest ruír am a lavoura ,  

dest ruí ram tudo,  a í íí . . .  aqueles que conseguiram, a inda t irá  um pouquinho 

de a l imen to,  ao invés de  fazê,  de guardá pra  se a l imen tá ,  foi  pidi  

miser icórdia  a  Obaluaê,  a  Omolu,  e a  Tempo,  vamos col ocá isso,  que tá  

tudo l igado,  tá  en tendendo? a í ,  fizeram a  festa  com o pouquinho,  e. . .  todo 

mundo comeu,  foi  servido em nome de t odos  or ixás,  todos  os or ixás  

part icipa ,  mas,  nem todos se vestem tá? en tão,  que que acon tece? a í ,  

fizeram a  mesa,  oferecendo aos or ixás,  no outro ano,  o ano foi  próspero,  

e far to,  en tão,  começaram a  en tendê,  que não poder ia  deixá  de fazê  o 

conguluandê,  o olubajé,  o tabulei ro do Omolu tá? a í ,  quer  dizer ,  i sso é  



 

 

 

98 

uma das coisas que é fei t o,  que é pra  podê não r einá  a  misér ia,  nem a  a  a  

a . . .  desgraça . . .  porque,  a  fome é uma desgraça , Deus  queir a  me perdoá,  

nos perdoá den tro da  casa . . .  en tão,  é  fei t o esse  o o o. . .  conguluandê e  o 

tabulei ro pro or ixá  para  que seja  um ano próspero,  com o o nosso ano 

começa,  exatamen te em agost o,  costuma as más l ínguas dizê,  que agost o 

é o mês do desgost o,  mas não é isso,  é o in ício de tudo.  

 

Assim, os adeptos do Candomblé de Nação Ango la herdaram essa forma de 

homenagear as divindades ligadas à  terra,  oferecendo uma mesa farta para 

todos os inquices e para os seres humanos.   

Essa festa ,  denominada congoluandê ,  simbo liza o iníc io de um ano de 

fartura e abundância para a comunidade.  Ela é realizada em três etapas no 

Inzó Dandaluna:  na pr imeira etapa há um r itual secreto do qual part icipam 

somente os f ilhos-de-santo  in ic iados; na segunda, realizam-se os sacr ifíc ios 

r ituais e na terceira,  acontece o r itual público com a festa  em homenagem aos 

inquices Cavungo ,  Insumbo  e Intoto ,  também designados como Omolu  e  

Obaluaê .  

A pr imeira etapa começa no dia 1 o de agosto com uma cer imônia dedicada 

a Intoto ,  realizada em um local reservado, previamente preparado nas matas.  

Os f ilhos-de-santo  vestem-se de branco e em seus corpos são passadas as 

comidas cozidas (mandioca,  cará,  inhame, milho, feijão) que deverão ser  

enterradas,  enquanto se entoa a cant iga: 
 
 

Intoto já lor ioou zan 

Intoto já lor ioou zan 

Zamba loru ganga zumba 

O malembe hum . ..  hum . ..                         

 
 

Com essa cant iga,  saúdam a terra,  oferecendo- lhe alimentos para que ela 

lhes devo lva em saúde e prosper idade. Pedem miser icórdia e merecimento 

para alcançar o  próximo ano com saúde. Acreditam que, fortalecendo a terra,  

ela possa lhes t razer  fartura em todos os níve is da vida.    

O tateto ,  ao explicar esse r itual secreto,  disse:  

 

For ta lecer  a  ter r a  é t r azer  o inquice  para  den tro do t er r eiro em t oda a  sua  

grandeza,  para  que a Casa tenha um ano próspero e fel iz .  
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A segunda etapa são realizados os sacr ifícios r ituais e as o ferendas às 

divindades ligadas à terra.  Essa etapa também é pr ivat iva e só part icipam os 

f ilhos-de-santo  in ic iados.  

A terceira etapa marca o encerramento dos r ituais pr ivados,  mais ou menos 

no início da segunda quinzena de agosto com a festa pública em que são 

servidas as comidas sacralizadas aos convidados em fo lhas de mamona. Após 

todo o ritual de abertura e do xirê  em homenagem a todas as divindades,  

organiza-se a homenagem especial aos inquices do congoluandê .  O inquice 

Kavungo  dança as cant igas que são entoadas em sua homenagem, havendo  

muit as saudações.   

Após a dança,  ele  é sentado em uma cadeira especial,  enquanto as cotas  

organizam a mesa do congoluandê:  duas esteiras são co locadas no centro do 

barracão e forradas com uma toalha branca.  Depo is,  os f ilhos-de-santo  entram 

em fila indiana com os pratos dos alimentos e vão entregando para as cotas  

que os organizam na mesa posta.  Todo esse r itual é seguido pela seguint e 

cant iga: 

 

 

Congoluandê o rê rê 

Congoluandê o rê rá 

Congoluandê cabinda quémi 

Congo mini  congo sapatá i lê 

E o rê rê o rê  rê 

Olha congoluandê 

                          

 
 

A cant iga cont inua sendo entoada enquanto são servidas as comidas-de-

santo  devidamente preparadas (mandioca,  cará,  inhame, canjica,  milho, feijão,  

faro fa),  que devem ser comidas com as mãos.  Enquanto se servem os 

alimentos,  o  inquice Cavungo  dança em volta da mesa.   

No final da festa ,  canta-se para Oxalá ; todos dançam. Quando o inquice  sa i 

da sala,  todos se ajoelham e batem paó .  Em seguida,  outra comida é servida 

aos presentes,  em pratos comuns, com talheres:  arroz,  saladas,  carne de porco 

(animal sacr ificado ao inquice Cavungo) e  cerveja ou refr igerante.  
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2.2 Centro Religioso e Cultural das Tradições Banto Ilê Azongá Oni 

Xangô 

2.2.1 Histórico da casa 

O Centro Religioso e Cultural  da Tradições Bantu Ilê Azongá Oni Xangô  

fo i fundado em junho de 1953 sob a denominação de  I lê Azongá Oni Xangô-

São Pedro  na rua Brasil,  nº  29 – jardim Bussocaba. Essa comunidade é um 

dos mais ant igos Candomblés de Nação Ango la-Congo de Osasco e é também 

mais ant iga do que a própria cidade de Osasco, que nessa época, ainda era 

Comarca de São Paulo ; a comunidade é conhecida como Terreiro Loabá ,  

nome iniciát ico de sua fundadora,  Mar ia de Lourdes Andrade.  

Em Osasco, juntamente com sua mãe carnal,  Mar ia Benedit a da Glór ia,  

nasc ida na Lei do Ventre Livre,  mameto Loabá  exerceu as funções de parteira  

por muitos anos no bairro do Jardim Oriental e redondezas (muitos 

osasquenses vieram ao mundo pelas suas mãos).  É por essa razão que a 

comunidade Terreiro Loabá  é  bastante conhecida e respeitada na cidade que 

homenageou a Mar ia Bened ita da Glór ia com seu nome em uma das ruas do  

Jardim D’Abril,  ant iga rua da feira,  próxima ao bairro do Jardim Oriental.  

A Senhora Mar ia de Lourdes Andrade, mameto Loabá ,  fo i inic iada por 

Olegár io  Marques da Silva,  em meados dos anos sessenta,  na Vila dos 

Remédios,  São Paulo.  Ho je,  há uma cont inuidade de seus ensinamentos 

at ravés de seus herdeiros na cidade de Carapicuíba.  Ele era conhecido como 

Babalorixá  Olegár io,  porque na sua época não era poss ível tornar público o 

seu nome sagrado afr icano (nome inic iát ico) pois configurava cr ime de dupla 

ident idade e esse nome jamais fo i revelado.  

Mameto Loabá ,  a part ir  1989, com a idade de 75 anos,  começou a deixar as 

at ividades do terreiro sob a responsabilidade de mameto Indandalacata ,  sua 

filha carnal e herdeira do Terreiro Loabá .  Mameto Loabá  comparecia a  

algumas festas,  permanecendo sentada em sua cadeira,  e estava sempre 

presente nos r ituais não públicos,  pr incipalmente,  nos de inic iação.  

Mameto Indandalacata  segue os ensinamentos de sua mãe mameto Loabá ,  

que os adquir iu  com o Babalorixá  Olegár io,  além dos ensinamentos de base 

familiar: fo lhas,  chás,  costumes. A sua família sempre fo i do t ipo matr iarca l.  
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A sua bisavó Bárbara de Freit as,  chamada de Manabá (corruptela de Bárbara),  

era escrava da fazenda Freitas e legou muitos dos ensinamentos às mulheres 

da família  sobre as fo lhas,  o  parto , a culinár ia.  

E la tenta conciliar o  ant igo e o  novo, buscando mostrar aos filhos da Casa 

a importância do conhecimento e da valo r ização das or igens.  Isso fica claro 

quando, nos r ituais do "Dia do Indumbe",  ela diz:  

 

Ao en trarmos numa casa  de san to . . .  se est i vessem numa casa  que fosse  

queto,  ter iam que conhecer  a li  toda a  sua or igem.  Vocês estã o numa casa  

ban to;  têm que conhecer  que essa  or igem é afr icana,  ela  tem or igem.  

Temos que sa ber ,  então,  essa  or igem; por  isso es tamos r eunidos. 

 

Mameto Indandalacata busca conciliar as suas origens afro-brasile iras co m 

uma reor ientação em direção às or igens dos povos de língua banto,  tentando 

compreender os processos histór icos pelos quais esses povos passaram ao  

serem trazidos na condição de escravos para o  Brasil,  at ravés de estudos de 

textos das histór ias,  das culturas e das línguas,  sobretudo, dicionár ios das 

línguas quimbundo, umbundo e quicongo. Há até propostas de cursos 

sistemát icos dessas línguas para a comunidade.  

a) Espaço físico  

O Terreiro Loaba  está dentro de um espaço de 5.500 m² de mata nat iva,  

árvores reflorestadas,  uma mina que corta todo o terreno, hortaliça,  árvores 

frut íferas e ornamentais,  habit ações da família carnal de mameto Loabá ,  casa 

dos antepassados,  casa da divindade Inzila  e casa de Tempo. No alto ,  fica o  

barracão, pois o  terreno é plano na parte onde fica a "aldeia dos caboclos" e  

vai tendo uma subida íngreme até o  alto a que chamam de mirante,  onde se 

localiza o  portão de entrada e uma escada por onde se desce para o  barracão e 

se sobe para a rua Tomé de Sousa,  po is o  níve l da rua é um pouco mais alto .  

Descendo as escadas,  chega-se em frente à árvore dedicada ao inquice Tempo ,  

a gameleira; dobrando-se à esquerda,  entra-se no barracão. Na parte de cima 

da porta há um batente; em cima dele,  há uma quart inha de barro e três 

alguidares pintados de branco contendo oferendas.  Passando pela porta,  é 

preciso abaixar-se,  po is encontram-se fo lhas compridas de mariô  penduradas; 

logo em frente,  há bancos dest inados à assistência; em seguida,  duas portas,  
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uma que dá para o  int er ior do imbaquice20 e outra para a  Casa de Caboclos e  

dos Pretos Velhos.  Em frente aos bancos,  estão – bem ao centro – os 

atabaques; at rás deles há t rês alt ares,  feitos com pedras,  com imagens de 

santos católicos,  como São Lázaro e Jesus Cr isto; imagens de Obaluaê  (a  

mesma imagem das casas de ervas,  de gesso e coberta pelas palhas) ; e uma 

imagem de Xangô ; do lado esquerdo, dois so fás de tamanho médio dest inados 

aos convidados e do lado direito ,  as cadeiras de mameto Loabá  e de mameto 

Indandalacata  e ma is algumas cadeiras dest inadas aos convidados do alto  

clero do Candomblé.  No centro do barracão estão os fundamentos do chão e 

da cumeeira,  de onde se pode observar um grande casco de tartaruga 

envernizado. Nas paredes,  vêem-se desenhos grandes e co lor idos dos inquices 

Zaze ,  Angorô  e Zumbá .   

Nesse espaço, a comunidade tem buscado inclu ir as pessoas,  inic iadas ou 

não, at ravés de pro jetos de Educação Ambienta l,  recebendo e dialogando, 

pr incipalmente com os ado lescentes das esco las do entorno, sobre a  

preservação do meio ambiente.   

b) A organização 

O Terreiro Loaba  se organiza hierarquicamente at ravés de cargos que têm 

uma representat ividade tanto relig iosa quanto polít ica e  social,  po is os seus 

membros assumem compromissos perante a sociedade. Uma das f ilhas-de-

santo ,  cujo nome inic iát ico é Mona Ricumbi  explica esse compromisso  

polít ico e social: 

O ter reiro é o espa ço onde se pode convi ver  a r el igiosidade em temp o 

integral,  sem ter  aquela  fron tei ra  que sempre,  por  exempl o,  a té aqui ,  eu  

faço par te do mundo,  do por tão pra  fora ,  eu sou a  Ér ica ,  do por tão pra  

den tro,  eu sou a  Mona Ric umbi ,  tenho toda uma vida;  essa  visã o de  

mundo é impor tan te,  a í ,  a  natureza ,  a  minha r elação com o mei o am bien te  

é per fei ta ;  o equi l íbr io com todos os  Inquices  estã o a l i  col ocados;  sa í  

dal i ,  eu não tenho compromisso com isso.  Então,  essa  Casa  sempre vei o 

com essa  visã o de que não,  a  gen te tem que ser  um todo o tempo t odo.  

Querendo ou não,  i sso é um grande desafi o pra  nós e,  querendo ou não,  

acaba sendo novo pra  mui tos que vi vem e vi venciam essa  r el igiosidade 

a té mais tempo do que eu tenho de vida .  Apesar  disso,  em Áfr ica  isso é  

a lgo constan te.   

Hoje,  eu,  quando ocupo um espa ço administ ra t ivo no ter r ei ro,  eu tenho 

que ter  essa  preocupa ção,  ou se ja ,  uma festa  como a  de pai  Angor ô,  ou de  

                                                
20 Quarto dos inquices. 
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mãe Dandal unda ,  ou da  dona Jupira ,  ela  t em que t er  o m esm o peso pras 

pessoas que vi venciam e são fi lhos dessa  casa ,  com o o tom bamento do 

Terrei ro Loabá ,  com o a  par ticipação no CONSEA,  como estar  nos  

Conselhos de Saúde,  de  Ha bi tação,  da  Cr iança e do Adol escen te;  i sso tem  

que ter  o mesmo peso,  de estar  no Orçamen to Par t icipat ivo,  porque isso é  

dar  con ta  da manutenção dessa  r el igiosidade que a  gen te tá  dizendo.  

 

O Terreiro Loabá  possui algumas caracter íst icas marcantes.  Uma delas é o  

fato  de t ransmit ir  às pessoas que desejam fazer parte da comunidade os 

conceitos de cidadania e a preocupação com a ident idade. A t ransmissão dessa 

proposta é feit a de tempos em tempos at ravés de uma cer imônia chamada de 

"Dia do Indumbe" (cf. item b).  Nesse dia,  são realizadas determinadas 

at ividades para que as pessoas,  a ma ior ia jovens,  saibam e compreendam os 

pr incípios da Casa onde pretendem ser inic iadas.  Uma das palavras que a 

Mameto Indandalacata  profere aos indumbes é a relação que eles deverão ter 

com as or igens afr icanas: 

 

/ . . . /  ao en tr ar  nessa  roda,  ao vi r  ten tar  conhecer  a  casa  do san to,  vocês  

não estão conhecendo só uma casa  de candombl é;  vocês estão r esgatando 

a  sua  h istór ia .  Então,  quando eu venho aqui  e digo o que eu quero,  eu  

tenho que saber  que o que eu vou aprender,  aqui  den tro,  an tecede a  

palavra,  é a  r el igiosidade de  matriz  afr icana, é a  r el igião dos m eus  

ancest r a is / . . . /  

 

Outra caracter íst ica da comunidade é o  fato  de possuir uma milit ância 

negra que busca conscient izar todos sobre as questões sociais,  po lít icas e  

histór icas do negro na sociedade bras ileira.  Mona Ricumbi  fala da importância 

do nome iniciát ico e do compromisso com as raízes negras : 

  

Eu tenho 16 anos de in iciada,  minha dijina  é Mona Ric umbi ,  que quer  

dizer  "Fi lha  do Sol".  Todos nós som os mona ,  na  r eal idade;  mona de  

inquice ,  ou se ja ,  fi lhos . . .  mona  sign ifica  fi lhos .  Quase todos,  né,  den tro 

do povo ban to a té que carrega o mona ,  que  d iz  que é  fi lho de  a lgum 

inquice .  Não é predominan te,  têm pessoas,  né,  que o inquice  t r az  um 

outro nome;  o meu,  o inquice  t rouxe e venho fazendo mui ta  força  de tá  

assumindo em todos os lugares onde est ou,  se ja  no momento pol í t ico,  

se ja  no momento den tro do terr ei ro,  seja  no momento de en tr eten imen to,  

quer  dizer ,  as pessoas,  hoje,  me conhecem com o Mona Ric umbi .  Eu a té 

já  tenho um discur so meio pron to:  eu fa lo que Ér ica  é o meu nome de 
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escrava;  a  part ir  do mom ento que eu consegui  r e tomar  a  minha iden tidade 

enquan to negra , o meu nome é Mona Ricumbi .  

 

Outra caracter íst ica muito importante é a organização administ rat iva.  Há 

uma diretoria informal,  subdividida em vár ias coordenações.  Essas 

coordenações se preocupam, sobretudo, com o tombamento do Terreiro Loabá  

e com o pro jeto maior,  cujo nome é Programa  Reino de Zaze ,  em parcer ia  

com a Prefeitura de Osasco.  

Esse pro jeto t rabalha com as questões ambientais e visa à construção de 

um paisagismo  eco lógico baseado em pesquisas de arquitetos e estudantes de 

arquitetura ligados à comunidade sobre a arquitetura afr icana,  cujo modelo é 

uma arquitetura eco lógica que ut iliza os mater iais locais e disponíve is.  O 

projeto fo i apresentado no dia 26 de agosto de 2005, por ocasião da Outorga 

do t ítulo de Cidadã Osasquence a Mameto Loabá ,  na Câmara Municipal de 

Osasco. 

c) A família-de-santo 

A família-de-santo  do Terreiro Loabá  possui uma organização hierárquica 

at ravés de t ítulos e cargos,  como todas as outras comunidades de candomblé.  

Entretanto, Mameto Indandalacata  orienta os futuros f ilhos-de-santo  não 

somente para a  prát ica religiosa,  mas também para o exercíc io da cidadania e  

os alerta sobre a importância do estudo: 

 

As pessoas,  lá  fora ,  estão decidindo por  nós;  hoje,  nós tem os a  

necessidade de sa ber  que pol í t ica  estão fazendo pra nós,  porque já  houve 

época em que não podíamos nem estar  numa reunião como essa .  Hoje,  nós  

estarmos aqui ,  é um dir ei to nosso.  Nós tem os  que sa ber  que pol í t icas  

estão sendo fei tas,  porque podem os estar  r eun idos,  aqui ,  e vi r  uma 

autor idade e dizer  que estamos presos porque baixou uma lei  não sei  de  

quê e que nos proí be de estarmos,  aqui ,  r eun idos.  En tão,  o Orçamen to 

Par t icipat ivo é impor tan te.  Vocês,  jovens,  têm que estudar  e estudar .  

Escola  e san to combinam.  Só fica  aqui  quem estuda.  

A organização hierárquica pode ser demonstrada  conforme o quadro a 

seguir:  
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     Título                  Representatividade  

Loabá  Nome inic iát ico da matriarca da comunidade ("soba", 

segundo mameto Indandalacata)  

Indandalacata  Nome inic iát ico da herdei ra da Casa (mãe da comunidade, 

segundo mameto Indandalacata)  

Mama mongua Tí tulo  de uma mulher.  Ela é a mãe-pequena da Casa 

Cota 

 

Ex istem algumas mulheres que possuem esse t í tu lo , 

acompanhado de uma função espec í f ica (Mãe esco lhida pelo 

inquice,  segundo mameto Indandalacata) ,  conforme abaixo: 

Cota imbaquice Tí tulo  de uma mulher.  Ela é responsável  pelo  quarto de 

recolhimento das muzenzas 

Cota ambelai Tí tulo  de uma mulher .  Ela é responsável  pelas rezas dentro 

do imbaquice e pela “cr iação” das muzenzas 

Cota r i fu la Tí tulo  de uma mulher .  Ela é responsável  pela preparação 

dos a l imentos sagrados,  para os inquices  

Cota k id idi  Tí tulo  de uma mulher .  Ela é responsável  pela manutenção 

da paz 

Tata Pocó Tí tulo de um homem. Ele é responsável pela real ização dos 

sacr i fí c ios ri tua is  

Tata cafurenganga  Tí tulo  de um homem. Ele é também responsável  pela 

real i zação dos sacr i f íc ios r i tua is 

Tata quix icarengoma Tí tulo  de a lguns homens.  Eles são responsáveis pelos 

inst rumentos musica is e pela execução das cant igas 

Tata Inj ib idi  Tí tulo  de a lguns homens.  Eles são responsáveis pela 

execução das cant igas 

Tata incanda ou 

quissaba 

Tí tulo  de um homem. Ele é responsável  pela co leta e 

preparação das folhas nos r i tua is 

Muzenza Tí tulo de algumas pessoas de ambos os sexos in ic iadas há 

menos de 7 anos 

Indumbe Tí tulo  de a lgumas pessoas de ambos os sexos a inda não 

inic iadas 

 
 

Além dos t ítulos,  cada pessoa inic iada recebe um nome iniciát ico.  O 

quadro abaixo mostra alguns nomes com o significado para a comunidade. 
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Nome Sentido na 
comunidade 

Loabá Não revelado 

Indandalacata O (a)  v igoroso (a)  

Qui tanj i  R iqueza 

Cota Mulanj i  Combatente 

Maza dia Jimbongo Água da for tuna 

Mona R icumbi  F i lha do So l  

Uabuama Encantada 

Quandala Querer  

Maza dia Angongo Água me deu v ida 

Inquacanj i  O zeloso 

Insugaladi  A di l igente 

Zoqueledi  A defensora 

Unkuangolo V i tor iosa 

Muquenu companhei ra 

 

d) As divindades 

As saudações e homenagens prestadas às d ivindades são similiares às 

outras comunidades de Candomblé,  começando as cer imônias pela divindade 

guardiã e terminando com a divindade da cr iação, numa ordem seqüencia l 

com caracter íst ica própr ia.  Zambi Ampungu  é o  Deus supremo e não entra no 

quadro das divindades,  po is estas são suas intermediár ias junto aos seres 

humanos.  A ordem do culto  às divindades no Terreiro Loabá  é a seguint e:  

Inzila ,  Incosse ,  Catendê ,  Mutacalombo ,  Gongombira ,  Zaze ,  Caviungo ,  Tempo  

ou  Quitembu ,  Angorô ,  unzigalumbondo ,  Vunje ,  Caiangô  ou  Matamba ,  

Dandalunda ,  Caiá ,  Gangazumba ,  Lemba ,  Lembarenganga ,  Lembafurama .  

O quadro a seguir mostra as caracter íst icas específicas de cada uma dessas 

divindades e suas respect ivas áreas de domínio. 
 

   Inquice              Características /domínios 

Inz i la Guardião e senhor dos caminhos 

Incosse Senhor do ferro ,  da agr icul tura e da tecno logia 
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Catendê Senhor das fo lhas e também da agr icul tura 

Mutacalombo Senhor da caça e responsável  pelo  a l imento no mundo 

Gongombira Senhor da pesca, f i lho de Mutacalombo e Dandalunda; é 

também um caçador 

Zaze Senhor do t rovão; equil íbrio  do cosmo 

Tempo ou Qui tembu Senhor da atmosfera 

Caviungo Senhor da var íola,  da febre,  das doenças contagiosas e da 

cura delas 

Angorô  Senhor da t ransformação; da chuva; das ra ízes; precursor da 

dual idade 

Unzigalumbondo Senhora da beleza e da v idênc ia ( fêmea de Angorô); 

Vunje Inocência 

Caiangô,  Matamba, 

Bamburucema 

Senhora dos ventos,  tempestades e fer t i l idade 

Dandalunda Senhora das águas doces,  da fer t i l idade e da fecundação 

Caiá Senhora das águas do mar; a mais velha das div indades e mãe 

das cabeças 

Gangazumba Senhora da Lama,  o berço da humanidade 

Lemba O pai  da criação 

Lembarenganga Lemba na fase jovem 

Lembafurama Lemba na fase de mais velho  

 

2.2.2 Os rituais: estrutura e funcionamento  

No Terreiro Loabá ,  todos os r ituais,  no rmalmente,  são previstos em um 

calendár io litúrgico,  porém, ao longo do ano, podem ser modificados de 

acordo com as necess idades da comunidade. Eventualmente,  pode ocorrer uma 

cer imônia não prevista,  mas é raro.  Neste item, descreverei do is r it uais:  

inic iação e renovação. 

A exemplo do Inzó Dandaluna ,  o  Terreiro Loabá  possui também do is t ipos 

de r ituais: os secretos e os públicos.   

Os r ituais secretos são realizados somente para a  comunidade de santo, 

sem a presença de assist ência e se caracter izam pelas o ferendas propiciatórias 

às divindades.  
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Há o r itual do "Dia do Indumbe" que considero como intermediár io ,  po is 

não é fechado ao público,  tem assistência especial,  porém não tem a mesma 

caracter íst ica de um r itual público.  Ele acontece durante todo um dia de 

at ividades em que foram convidadas algumas pessoas que assistem ou 

part icipam do iníc io ao fim dos r ituais.  Essas pessoas são, de modo geral,  

freqüentadoras ass íduas e algumas pretendem ser inic iadas na Casa.  Esse 

r itual será descr ito  mais à frente.  

Os r ituais públicos,  mais conhecidos como festas,  acontecem após ter 

havido um per íodo de r ituais pr ivados que, a exemplo de outras comunidades 

afro-brasileiras,  têm o número de dias conforme o t ipo de r itual (cf.cap.1).    

As festas públicas no Terreiro Loabá  são abertas a todas as pessoas que 

quiserem assist ir ,  cumprimentar os inquices,  dançar na roda-de-santo,  porém 

existe uma rest r ição em relação ao regist ro: não é permit ido t irar fotos e nem 

fazer filmagens dos inquices vest idos e paramentados.   

a) A festa de Angorô 

Tomarei como modelo a festa  em homenagem à divindade pessoal de 

mameto Indandalacata,  Angorô,  para descrever a organização r itual de uma 

cer imônia na íntegra.   

A exemplo da comunidade Inzó Dandaluna também apresentarei os do is 

planos.  Considerei c inco momentos dist intos para descrever  os do is planos no 

Terreiro Loabá  :  

 1° momento : plano do humano durante a preparação dos espaços onde 

acontecerá a festa ; 

2° momento : entra-se no plano do sagrado; 

3° momento : há uma interrupção no plano do sagrado e uma rápida vo lta  

ao plano do humano ; 

4° momento : entra-se novamente no plano do sagrado; 

5° momento : retorno ao plano do humano. 

Plano do humano – 1° momento 

Todos os anos,  geralmente,  no mês de agosto, realiza-se a festa  dedicada a 

Angorô ,  o  inquice  de mameto Indandalacata .  Inicia-se com cer imônias r ituais,  

somente para os filhos da Casa,  alguns dias antes da festa  pública.  
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No dia 27 de agosto de 2005, sábado, alguns dos f ilhos-de-santo  foram 

chegando, logo às pr imeiras horas da manhã para a preparação da festa  e  

outros foram chegando durante todo o dia e se ocupando dos afazeres:  

preparação dos alimentos,  limpeza dos espaços,  ornamentação do barracão,  

etc.  Para a realização das tarefas,  todos usavam roupas apropr iadas,  a lgumas 

brancas,  outras co lor idas e panos nas cabeças.   

Nas pr imeiras horas da no ite,  mameto Indandalacata  subiu ao barracão, 

seguida pelos f ilhos-de-santo  e realizou a cer imônia dedicada a Inzila .  E les 

estavam com as roupas usadas durante todo o dia de t rabalho. Havia poucas 

pessoas na assistência.   

O tata quixicarengoma Inquacanji  havia entrado uns minutos antes 

acompanhado dos outros tatas quixicarengomas que afinaram os inst rumentos 

musicais; os membros da comunidade formaram um semic írculo,  vo ltado para 

os bancos da assistência de um lado e do outro dos atabaques.   

Plano do sagrado – 2° momento 

Ainda não havia muitas pessoas na assistência quando se iniciou essa parte 

do ritual e,  a part ir  do seu início não fo i permit ida a entrada de pessoas no 

barracão; só assist iram à cer imônia aquelas que já se encontravam no local.  

Inquacanji  saudou Inzila  e iniciou as cant igas em sua homenagem; todos 

cantaram abso lutamente parados,  alguns,  com as mãos para t rás.  

 

   Tata :  Inzila ê  /  Todos : Inzila ê! 

 

 

1a cantiga 

 

Pambuj ira jamucanguê 

Ara o rê rê 

Pambuj ira cujacujanjo 

Pambuj ira jamucanguê 

Ara o rê rê 

 

 

2a cantiga 

 

Mavi lê .. .  

mavi lé tango jacotai lê 

Mavi lé tango jacota i lê  

Mavi lê 

Tango jacota i lê 

Mavi lê 
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3a cantiga 

Mavi le mavi le mavambu 

Sangurapensuê a i  a i  a i  

Sangurapensuê 

 

4a cantiga 

Pambuj irê  

pambu pambu pambu pambu ji rê 

Pambuj irê  

pambu pambu pambu pambu ji rá 

 

5a cantiga 

Izamuvi la mavile  

mavambu Pambuji ra 

Aê aê aê mavi le é pambuj i ra 

 

6a cantiga 

Aê pambuji rê  

Aê pambuji rê 

Aê pambuji rê 

Pambuj irê   pambuj ira 

 

7a cantiga 

Qui  cangá gangaiô 

Gangaiô leqüê pambuj i rê 

Qui  cangá gangaiô 

Gangaiô leqüê pambuj i rá 

 

8a cantiga 

Qui  gangaiô ô ô 

Pambu pambuj i la  

Qui  canga gangaiô ô 

Qui  gangaiô ô   

Pambu Pambuj i la 

Qui  canga gangaiô ô ô 

 

Após as cant igas dedicadas a Inzi la ,  a mameto Indandalacata  cantou a 

seguinte cant iga,  fazendo um sina l com os do is dedos indicadores,  unido-os 

em forma de cruz; todos a imitaram: 

      

Matamba angola increzenzo ê 

Crezô  

 

Depo is dessa cant iga,  ela pegou um pote, contendo a pemba  e soprou o pó 

para o  alto  no meio e nos quatro cantos do barracão ; jogou um punhado nos 

atabaques,  no agogô, nas mãos dos f ilhos-de-santo  que t iravam os torços e 

passavam pelos cabelos e nos braços.  Durante as cant igas em louvação à 

pemba ,  formou-se uma roda e todos dançaram. 

 

1a cantiga 

Ô que pembê   

2a cantiga 

Zanzam  
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ô que pembe 

Uiza cassanje  

é uiza de angola 

Ô que pembê   

zambi  ango la 

ó ia pemba oiô  

Zanzam  

ó ia pemba oiô  

 

Todos bateram macu  ( t rês palmas seguidas por sete,  repet indo por três 

vezes) e fo i encerrada essa parte.  Em seguida,  no terceiro momento, houve 

uma int errupção no plano do sagrado e uma rápida vo lta  ao plano do humano,  

para a t roca de roupas.  

Plano do humano – 3° momento  

Após t rocarem de roupa, durante cerca de uma hora,  foram retornando, aos 

poucos,  vest idos com as roupas apropr iadas para a festa  pública: as mulheres 

com saias co lor idas e armadas pelos saio tes engomados,  panos enro lados nas 

cabeças e fios de contas das cores referentes às suas divindades pessoais,  

sendo que as muzenzas  usavam braceletes e co lares de palha-da-costa,  

enfeitados com búzios e miçangas das cores de suas divindades pessoais; os 

homens usavam batas co lor idas e fio s de conta também das cores referentes às 

suas divindades pessoais.  

Os tatas quixicarengomas espalharam fo lhas pelo barracão e afinaram os 

inst rumentos musicais,  as cotas e muzenzas recepcionavam os convidados,  

oferecendo chás e cafés; todos transitavam por todos os espaços em total 

int egração. 

Num determinado momento, todos os membros da comunidade se ret iraram 

para o espaço pr ivat ivo dentro do barracão, menos os não iniciados que se 

sentaram no lado esquerdo, no chão, mantendo as cabeças baixas.  A mameto 

Indandalacata  fo i a ú lt ima a entrar naquele espaço. Estava encerrado esse 

breve momento de retorno ao plano do humano, para se entrar no plano do 

sagrado.  

Esse é o  momento em que considero haver uma ruptura entre os membros 

da comunidade e a assistência,  que direcionou suas atenções para os 

movimentos dos membros da comunidade.  

Plano do Sagrado – 4° momento 
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Portando o quiof i , espécie de pequeno chocalho de vime, mameto 

Indandalacata  saiu  na frente da fila  indiana,  ao som do toque  dos tatas  

quixicarengomas.   

 

Entrada 

Todos entraram, dançando, em sent ido ant i-horár io ,  ao som dos atabaques 

e agogô, em fila indiana,  por ordem hierárquica.  Os não iniciados estavam 

sentados no chão, com a cabeça abaixada e as moças não usam panos na 

cabeça.  Algumas t raziam os cabelos so ltos; outras,  t rançados; outras,  com 

fitas co lor idas e largas.  Depo is da segunda ou terceira vo lta,  os não iniciados 

entraram na roda. 

 

Cumprimentos 

O tata Inquancanji  saudou a divindade Incosse ,  in ic iando uma cant iga.  Ao 

som dessa pr imeira cant iga,  todos inic iaram os cumprimentos que consistem 

na saudação aos locais fundamentais do barracão: entrada,  centro (local do  

fundamento e da cumeeira),  diante dos atabaques e às pessoas.  A pr imeira a  

fazer a saudação fo i a própr ia mameto Indandalacata ,  seguida pelos f ilhos-de-

santo ,  obedecendo à hierarquia.  A cant iga abaixo se repet iu até a saudação do 

últ imo indumbe .  
 
 

 

Ezo mona vunj i  mutuê nani  

Ê k iuz ié 

 

Aê aê quenu  quenu 

 

Terminando os cumprimentos,  o  tata Inquacanji parou o coro  e fez a  

saudação: Incosse  ê! e todos gr itaram : Incosse ê! E cont inuou, saudando e 

cantando para as demais divindades.   

 

Cantigas e louvações às outras divindades 
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Formaram-se duas rodas,  uma grande roda composta pelos membros mais 

novos em relação à inic iação e os não inic iados; outra,  pequena, dentro da 

roda maior,  composta pelos membros mais velhos em re lação à iniciação e 

convidados especia is de outras comunidades pertencentes ao alto  clero das 

religiões afro-brasile iras.   

Havia,  nessa festa,  algumas mães e pais-de-santo  do Candomblé de Nação 

Queto e do Candomblé de Nação Ango la,  além de ebomes,  equedes e ogãs.  

Essas pessoas foram chegando durante o  cassambe  e  cada vez que um membro  

do alto  clero chegava, postava-se à entrada do barracão e esperava os tatas 

quixicarengomas dobrarem o coro para a sua entrada,  seguida por membros de 

sua própr ia comunidade.  

  

Tata Inquacanji  :  Incosse ê!   /   Todos : Incosse ê! 
 
 

1a cantiga 

Ê  rox i  mokumbe paramesendauê  

Gó ia e ae gó ia e ae gó ia e  

 

2a cantiga 

Consenzala Incosse 

Conserê mona caiá 

Consenzala Incosse  

 
 

3a cantiga 

A Incosse ê ê 

Tata malembê 

A Incosse ê ê 

Tata malembê 

4a cantiga 

Incosse bambi  a bande 

Incosse bambi  ê 

Aê banda 

 
 

3a cantiga 

Indembu mê 

Mavambo  ê  incosse 

 

4a cantiga 

Incosse bio lê s i  b io lá 

Incosse bio lê s i  b io  á 

(R)oxi  bambi  ê 

 

 

Cantigas para a divindade Catendê  
 

Tata  Inquacanji:  Alambá Catendê!  /   Todos : Catende ê! 
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1a cantiga 

E Catendê euê Catendê 

Catendenganga  

Catendê de aruanda 

2a cantiga 

Catendê  cóia  b ibi   có ia 

Có ia  me  có ia  b ibi   có ia 

 
 

3a cantiga 

Catende ganga bib i  có ia  beum 

Catende ganga bib i  có ia 

Muj inganga 

4a cantiga 

Angar i  auaname cutena  

Catende 

Angar i  auaname cutena  

Catende 

 
 

Cantigas para a divindade Mutacalombo  
 

Tata Inquacanji  :  Acumeneqüena Mutacalambô!/Todos : Mutacalombo ê! 
 
 

1a cantiga 

Bambi  ê ê ê 

Bambi  ê avimba tauá  

Bambi  ê avimba tauamim 

Bambi  ê avimba tauá 

 

2a cantiga 

Eauenda cangira mucongo inganga 

Aê tumba 

Tauamin aê tauamin 

E bambieua dibelembe 

Aê tauamin 

 
 

3a cantiga 

Cauanaj i ra mutanenganga   

ê  zumbá  

Tauamim aê tauamim 

4a cantiga 

Cauanaj i ra mutanenganga  

é Mutalambô ô 

Aê tauami 
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5a cantiga 

Adê cuta la zinguê 

Có ia z inguê mi  a i za cuta la 

Có ia z inguê ô 

 

Ai  a i  ai  a i  ai  a i   

Adê cuta la zinguê 

Có ia z inguê ô 

6a cantiga 

Como xauerá á 

Como xauerá mi  a i za cutala 

Como xauerá á 

 

Ai  a i  ai  a i  ai  a i   

Adê cuta la zinguê 

Có ia z inguê ô 

 
 

Cantigas para a divindade Zaze  
 

                Tata Inquacanji  :  Quiuá Zaze!  /  Todos : Zaze ê a! 
 
 

1a cantiga 

Ô Zaze ê  

Ô Zaze a a 

Ô Zaze ê maiangolê   maiango lá 

2a cantiga 

Zaze é macucuandembo  

Zaze é macuandembo ô 

Aê aê Zaze é macucuandembo 

 
 

3a cantiga 

Cassuté mam terra muzambô 

Cassuté lembá terra muzambô 

 

Cassuté é é é 

Cassuté mam terra muzambô 

4a cantiga 

Tata bi rib i  o  gangazumbá 

A aruê ê tata bi r ibi r ibi  gangazumbá 

A aruê ê ê tata b i r ib i r ib i  

 
 

5a cantiga 

Ize lemba canjanja cuara  que malembe 

Zaze cundembe que malembe 

6a cantiga 

Vulaê dundum ê có ia dundum 

Ê vulaê dundum 

Cóia dundá 

 
 

7a cantiga 

Andandurê berê banda banda cassutá 

Andandurê andandurá á 

Andandurê mini  banda banda cassutá 

8a cantiga 

Andandurê andandurá 

 

Có ia dandurê 
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Cantigas para a divindade Quitembu  
 

Tata Inquacanji :  Zara tempo tempo quisinavuru!  /   Todos : Zaraa  Tempo! 

 
 

1a cantiga 

Tempo rê rê rê rê rê 

Tempo ra ra ra ra ra 

Tempo de ingana zambi  

Tempo de gangá zumbá 

2a cantiga 

Tempo é de ingana zambi  

Tempo é de ingana zambi  

Có ia quiz i  mi  pé pé ingana zambi  

 
 

Cantigas para a divindade Caviungo  

 

Tata Inquacanji :  Quiuá Caviungo!  /   Todos : Aê Caviungo! 

 
 

1a cantiga 

Andandurê berê banda banda cassutá 

Andandurê andandurá á 

Andandurê mini  banda banda cassutá  

2a cantiga 

Andandurê andandurá 

 

Có ia dandurê  

 
 

3a cantiga 

Insumbuê 

Vo lovolo na quatenu  

4a cantiga 

Insumbu ê Insumbunanguê 

Insumbu ê Insumbunanguê 

E Insumbu besetuqüenda 

É Lemba dilê 

Sumaió que fi tam inqui ta 

Sumaió quesetuqüenda  

 
 
 

Cantigas para a divindade Angorô  
 

Tata Inquacanji  :  Angorô avimba quiambote!  /   Todos : Angorô lê! 
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1a cantiga 

Angorô s inhô ô 

Si  tem ganga ja unta le 

Angorô s inhô ô 

 

2a cantiga 

Angorô cas imbi  d ia invula 

cas imbi  d ia invula 

inz ingalumbondo dia invula 

cansimbi  d ia invula 

 
 

3a cantiga 

Angorô cas imbi  d ia invula  

invula io lese 

Angorô cas imbi  d ia invula  

Invula inganga sese 

4a cantiga 

Quata z imba Quicuzu simbenganga  

Angorô dia ca lunga 

 

 
 

5a cantiga 

Ê Angorô av imba quiambote ê Angorô ô 

Ê Angorô tá no cajungongo  

Ja quimbandá có ia quimbandá 

6a cantiga 

Cangasala ango lá 

Sibu a le lecongo 

 
 

Cantigas para a divindade Vunji  
 

   Tata Inquacanji  :  Vunji cucala pafundi!  /   Todos : Vunji ê a! 
 
 

1a cantiga 

Qui l iquissanga  caramulonguê 

Vunj i  ê ê a   Vunje ê ê a 

 

 

 

2a cantiga 

Ê Vunj i  é mona me 

Ê Vunj i  é mona me 

Cabi la cangoma 

Vunj i  cauelê  cauelê 

Cabi la cangoma Vunj i  sá 

 
 

3a cantiga 

Vunj i  é queta mona cao inganga 

 

Ê ê ê   ô    inganga 
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Cantigas para a divindade Caiangô  
 

  Tata Inquacanji  :  Quiuá Matamba!  /   Todos : Quiuá Matamba! 
 
 

1a cantiga 

Bamburucema invula quinvulucue aê 

aê Bamburucema invula  

quinvulucue aê dinzambi  

2a cantiga 

Oia ara o ia ê  

Matamba de cacaruca ginguê 

Ara ara ara ara ê ê  

Matamba de cacaruca ginginguê ê 

 
 

3a cantiga 

Oia janja calunga   

vunjê  vunjê  vunjê  vunjê 

Oia janja calunga    

vunjê  vunjê  tatê  mamê 

4a cantiga  

Eleuí   e leuá   

Eleuí    

Bamburucema 

 
 

Cantigas para a divindade Dandalunda  
 

        Tata Inquacanji  :  Dandalunda ê!  /   Todos : Dandalunda ê! 
 

1a cantiga 

Rê rê rê dandá  

Maipê maipê dandá  

Malembê malembê dandá 

2a cantiga 

Dandalunda maimbanda coquê 

Dandalunda muquenuque Caiá 

 

 
 

3a cantiga 

Quiss imbi  ê  ê 

Quiss imbi  é mona me 

Quiss imbi  é moná 

4a cantiga 

Tibi r i zezum  Dandalunda puzera 

Tib i r i zezum  Dandalunda puzera 

 
 
 

5a cantiga 

Axoquê lexoquê ô mãe Dandá 

É de Dandalunda 

 

6a cantiga 

Soê  aê  soê 

Ê Dandalunda 

Dandalunda quiandá 
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Cantigas para a divindade Caiá  
 

Tata Inquacanji  :  Caiá mê!  /   Todos : Caiá mê  
 
 

1a cantiga 

Samba samba monameta 

Cumbera quenã samba ô ô 

Samba moname 

2a cantiga 

Aiuê sambê sambá 

Samba moname tate  

tacumbera quenã 

 
 

3a cantiga 

Quizumba o laió  

Aberê  ô  mameto  ô  la ió  

Aberê ô 

4a cantiga 

Caiá zenze Caiá zenze 

Caiá zenze cai tundo quia maza 

 

Cantigas para a divindade Gangazumba  
 

Tata Inquacanji:  Zumbá mê!  /   Todos : Zumbá mê! 
 
 

1a cantiga 

Di lendo ê Matamba angola di lendoê ae 

Arue inganga cara cara  

Izaco la mameto  

sambangola de maiangolá 

a i  a i  a i a i  aruê ê ê á 

Arue inganga cara cara  

Izaco la mameto  

sambangola de maiangola 

2a cantiga 

Cumenequena tico la a jas i  

Cumenequena cuala cambambe 

 

 

 

 
 

3a cantiga 

Cumenekena cumenekena begerunda 

 

 

 
 
 

Após essa parte,  teve início uma outra etapa ainda no plano do sagrado : a 

possessão da divindade homenageada em sua filha Indandalacata .   
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Possessão 

O tata Inquacanji  t irou uma cant iga de fundamento  e mameto 

Indandalacata  entrou em transe de sua divindade Angorô ,  seguindo-se vár ias 

possessões das divindades em seus filhos.  

 

Enu Congo euandala  

Enu Congo euandelê 

 

Todos os inquices dançaram e foram saindo ao som da cant iga.  Eles saíram 

um a um por ordem hierárquica; o  pr imeiro inquice  a deixar  o  barracão fo i o  

da mameto .   

Houve um intervalo,  momento em que as pessoas saíram de seus lugares e  

se dir igiram para o lado de fora do barracão onde havia uma mesa com 

garrafas térmicas contendo café e  chá; fumaram, foram para a rua,  

conversaram etc.  até que foram chamados para dar cont inu idade ao toque .   

Angorô  vo ltou vest ido e paramentado; na frente,  vinha a cota ,  tocando o 

quiof i  ao som da segu inte cant iga:  

 

 

Quimba conga pemba de Angorô 

Quimba co ê sa amê  

Si  tem ganga na muxima 

Diga catengoiô 

 

 

A divindade dançou umas t rês vo ltas no barracão, saudando a todos at ravés 

de seu brado .  Os atabaques silenciaram e o tata Inquacanji  in iciou uma 

seleção de cant igas dedicadas à divindade Angorô  que dançou, sempre 

acompanhado pela sua cota  e por alguns membros do alto  clero de outras 

comunidades.  

Após o encerramento dos cânt icos dedicados à divindade, esta fo i sentada 

em sua cadeira e todos foram reverenciá- la,  começando pelos f ilhos-de-santo  

por ordem hierárquica e depo is pelos visitantes do alto  clero e,  em seguida,  a  

assistência fo i convidada a cumprimentar Angorô .  
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Após todas as reverências,  os tatas quixicarengomas tocaram e cantaram 

para a despedida da divindade que saudou todos os locais fundamentais do 

barracão e se ret irou.  

 

Tata Inquacanji  saudou : Angorô avimba quiambote!  /  Todos reponderam :  

Angoro lê! 

 

 

Xalaê,  xa laê ê 

Amessurá que banda co izá 

Xalaê ê 

 

 

Após a saída de Angorô ,  o  tata Inquacanj i  inic iou as cant igas para Lemba ,  

d ivindade que encerra todas as cer imônias.   

 

Cantigas para a divindade Lemba 

 

    Tata Inquacanji  :  Pembelê Lembá    /    Pembelê Lembá!  
 
 

1a cantiga 

Zambi  casute lembarenganga  

e mafulama  

Lembadilengo casute lemba imbamba 

2a cantiga 

Lembafurama o qui r i  lemba 

O qui r iuanu quenu mona lemba 

 

 

3a cantiga 

Zambinpungu vana inguzu 

Iuna cux icana cutema 

Zambimpungu vana inguzu 

Cuxicana cutena dia Zambe 

 

 

 

 

 

 

Após as cant igas dedicadas a Lemba ,  encerrou-se essa parte da cer imônia,  

ocorrendo uma ruptura total com o plano do sagrado.  

Retorno ao plano do humano – 5° momento 
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A mameto  se aproximou do fundamento,  no centro do barracão. Os f ilhos-

de-santo  se aproximaram,  se abaixaram.  Ela saudou as divindades e todos 

bateram o macu .  

 

Macu 

Todas as pessoas que estavam dentro do barracão se abaixaram em torno da 

mameto  e bateram o macu ,  palmas equivalentes ao paó .  

 

Com isto ,  encerrou-se a cer imônia e passou-se à últ ima parte que pode ser  

considerada como totalmente profana, po is come-se e bebe-se,  dissociando-se 

totalmente e no mesmo espaço que, antes,  deu lugar ao sagrado. 

 

Comidas e bebidas 

Foram servidas as comidas para os convidados: arroz,  faro fas,  carnes,  

saladas.  A bebida,  nessa festa,  fo i suco de frutas.  Esse fo i o  mo mento de 

confraternização, descontração, r isos e  conversas sobre todos os assuntos da 

vida pessoal,  cot idiana e,  pr incipalmente,  saber onde vão se realizar  festas de 

candomblé; na casa de qual mãe  ou pai-de-santo  haverá saída de muzenza ou 

de iaô ,  obr igações de um ano, de cinco  etc. ,  recebimento de oiê ,  festa  de 

Caboclo ,  festa  de Exu ,  dentre outros t ipos de cer imônia.  

b) A iniciação 

Não é permit ido regist ro do ritual de inic iação, nem mesmo a parte do 

público.  O que fo i permit ido regist rar fo i o "Dia do Indumbe" que é um r ito  

preparatório  para a iniciação. Nesse dia,  aconteceram algumas at ividades para 

os iniciandos.  Começou pela manhã, bem cedo, com a organização do  

ambiente e dos alimentos que foram trazidos pelos part icipantes.   

A mameto Indandalacata  in iciou o dia,  explicando como se dá a entrada 

em uma casa:  
 

A gen te vai  en tr ar  a  um local . . .não se aden tra à  casa  de n inguém sem 

pedir  l icença e sem saber  também de que forma a  gen te entr a . Sempre a  

gen te procura  saber  de que forma aquele povo ou aquela  pessoa tem os  

seus costumes.  Pr imeiramen te,  vocês t êm que fa zer  i sso … (curvou-se a o 

passar  pela  por ta)  – ao passar  pelo mariô,  vocês sempre vã o se curvar ,  de  

ta l  forma,  en tendeu,  que ele passe por  cima de vocês.  Essa  (demonstrou,  
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passando pela  por ta)  é a  curvatura  do mariô,  é a  folha  que tá  aqui  

( indicou a  por ta) , é a  folha  do dendezeiro.  A função dele é que,  quando a  

gen te passa  por  ele,  a  negat ividade que a  gen te t iver ,  ele var ra ,  ele t ir e . . .  

i sso é ancest r a l .  Ao passar  por  ele,  vocês se  curvem,  automat icamen te. 

Ele não lhe conhece,  não sabe quem você é,  não sabe quem tá  passando. ..  

Agora ,  quando você se curva,  ele faz  a  sua  função,  ele sa be quem é que tá  

passando,  por  quê que tá  passando e o que el e deve fazer  por  essa  pessoa,  

en tende. . .  então,  começa por  isso,  pel o r espei to a o mari ô,  pela  folha .  

 

Tocando o quiof i ,  a mameto  fez saudações à água, em português,  num tom 

profundo e so lene,  numa at itude de grande reverência: 
 

 A água,  a  grande mãe.  A mãe determina a  fon te da  vida .  A água,  

onde ela  est i ver :  nos cór regos,  nas cachoeir as, nos pequenos e grandes  

r ios,  é a  mãe;  é a  água e  mesm o quando ela  cor re nos  esgotos,  ela  a inda é  

a  água,  a  grande mãe.  Desde os pr imeiros tempos,  no ven tre materno,  

todos  estão na  água e a  água é a  grande mãe.  Todo Ser  é fi lho da  água,  a  

mãe água e nós somos água.  

 

Enquanto a mameto  fazia a saudação às águas,  uma das cotas organizava,  

ao lado do fundamento  do barracão, uma esteira e uma bacia de ágate,  

contendo um banho de ervas.  Ela lavou as mãos,  os pulsos,  a cabeça e fo i 

orientando depo is cada pessoa presente a fazer o  mesmo. Todos se banharam 

entoando cânt icos dedicados à divindade das águas,  Dandalunda .   

Após as cant igas,  a mameto  faz as seguint es reverências: 
 

Reverencio os nossos an tepassados,  

Reverencio os homens,  

Reverencio as mulheres,   

Reverendicio todos os seres vi vos,  

Reverencio o índio,  o ancest r a l  e dono dessa  ter ra .  

 

Em seguida,  explicou o significado para a comunidade do "Dia do 

Indumbe": 

Indumbe  sign ifica  aquele que simpat iza , mas a inda não per tence.  

Indumbe  sign ifica :  o ignoran te.  Essa  palavra tem o peso que é  de  

ignorar ,  que não conhece,  i sso quer  dizer  pra  nós:  o ignoran te – aquele  

que ignora ,  que não conhece,  ele quer  sa ber ,  ele quer  aprender  . . .  e,  

assim,  tudo na vida .  Tudo aquilo que eu não sei ,  sou ignoran te,  ignoro.   

Hoje é o dia  do Indumbe ;  en tão,  é o pr imeiro passo.  O pr imeiro passo 

que todo ignoran te deve ter  é fazer  a lgumas perguntas.  A pr imeira é:  
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quem som os;  a  segunda, o que queremos e a  tercei r a ,  pra onde queremos  

i r .  Essas perguntas,  com cer teza ,  nos levarão a  algum lugar.  

 

E ela disse: "eu sou Mameto Indandalacata;  sou filha de Manoel Nogueira 

e Mameto Loabá ; sou mulher  de luta e  me at revo a sonhar" e fez a todos a 

pr imeira pergunta; as pessoas falavam seus nomes e os nomes de seus pais e  

avós e alguma outra palavra sobre si mesmos ou sua ancestralidade. 

Um dos filhos mais velhos da Casa disse:  
 

Combanda ji la ,  eu sou inc osse  biolá ;  fi lho de mameto Loabá  e da  

minha mãezinha Indandalacata .  Estou aqui  na  minha r el igiosidade e  

con to com todos os meus i rmãos pros nossos dia-a-dia ,  que é árduo,  com  

muito sacr i fício e mui ta luta,  mas temos que ter  a  cabeça erguida .  

 

Depo is do pronunciamento de todos,  a mameto  fez a segunda pergunta:  
 

A segunda pergun ta  é:  o que queremos? A n ível  de nossas vidas e a té por  

estarmos aqui .  Tudo na  vida  tem que ter  um sent ido,  um motivo que nos  

impulsiona.  

 

As pessoas falaram de seus desejos e anseios.  

E ela cont inuou: 
 

Ao en trar  aqui  e ver  um dia  de Indumbe ,  mui tas pessoas poder iam 

perguntar :  'mas,  pra  que isso? Pra  que ficar  fa lando,  ah ,  bota  as pessoa s  

na  roda,  toca  o a tabaque,  elas dã o san to e deu,  é i sso que elas querem' .  

Mas,  neste manz o,  mameto Loabá ,  mameto Indandalacata  não pensam  

assim;  porque,  ao en tar  nessa  roda,  ao vi r  ten tar  conhecer  a  casa  do 

san to,  vocês não estão conhecendo só uma casa  de candombl é;  vocês  

estão r esgatando a  sua  h istór ia ;  então,  quando eu  venho aqui  e digo o qu e 

eu quero,  eu tenho que saber  que o que eu vou aprender,  aqui  dentro,  

antecede a  palavra ,  é a  r el igiosidade de matr iz  afr icana,  é a  r el igião dos  

meus ancest r a is; é aqui lo que os meus ancest r a is foram arrancados de sua  

terr a  de or igem, jogados aqui  e t iveram que man ter ,  sabe,  fosse em baixo 

de estei r a ,  fosse embaixo de a lguma madeira ,  sabe,  den tro da  senzala ;  

se ja  no mei o do mato,  em alguns momentos  escondido,  fosse  num per íodo 

em que t i vesse roça  . . .  eu tenho que ter  essa  val or ização.  Se hoje eu  

consigo dizer  a  palavra  cómac ui u,  se eu consigo fa lar ,  em outra  nação:  o 

mojubá ;  o  motumbá ,  o c olofé . . .  a lguém trouxe isso pra  nós,  a lguém  

guardou isso.  Gen te . . .  são 505 anos pra  gente conhecer  essas palavras!  

Então,  eu não posso vi r  numa casa  de candomblé,  botar  uma saia  e 

dançar , simplesmen te,  sem conhecer  a  sua  histór ia  porque,  quando as 

pessoas vã o pra a lguma coisa ,  elas têm que saber  o porquê e pra quê,  



 

 

 

125 

porque senão,  não tem sen t ido.  Então,  vocês  têm que sa ber  porquê e  pra  

quê.  Porque eu vim? Vocês poder iam responder :  ' ah,  porque eu  gost o' .  

Não! Há um gri to ancest r a l  dentro de cada um de nós que estamos aqui  

den tro desta  sa la ;  en tão,  há um gr i to ancest r a l.  Viemos,  pr imeiramen te,  

por  isso.  Pensamos nós que estamos aqui  porque,  ah ,  achei  bon i to. . .  não,  

existe a lgo que an tecede,  que está  acima da nossa  ca beça,  que di r ige e  

permite que a  gen te faça  as coisas e,  esse a lgo,  esse gr i to ancest r a l  fez  

com que viéssem os.  En tão,  eu t enho que conhecer  essa  h istór ia .  En tão,  

quando eu digo quem sou,  eu  tenho que dizer  o meu nome sim,  tenho que 

dizer  quem são os meus pais bi ológi cos sim,  tenho que dizer  quem é 

minha famíl ia de santo sim e tenho que saber  que sou também de onde,  

tá ,  de onde;  e,  se a  gente busca  as pessoas,  sabem a  sua  or igem; en tão,  

nós temos que sa ber  a  nossa  or igem,  en tendeu? Eu posso diz er :  nasci  no 

Brasi l ,  minha or igem é afr icana.  

 

A part ir  daí,  a mameto  perguntou a cada um: "você nasceu no Brasil.  Qua l 

é a sua or igem?". E cada um, à sua vez,  falava de sua descendência.  

Depo is da resposta de todos,  ela cont inuou: 
 

Quando é que a  gen te descobre a  or igem? A gen te descobre a  or igem  

atr avés dos nossos  an tepassados,  a t r avés dos  nossos  ancest r a is.  No 

Brasi l ,  é mui to comum a gen te chegar  numa pessoa e dizer :  qual  é a  sua 

or igem e ela  r esponder :  ah ,  a  minha or igem é japonesa ,  ou,  a  minha 

or igem é a lemã .. .  conhece,  sabe a  or igem porque conhece a  or igem de 

seus  avós,  de seus bisa vós,  de seus  ta taravós  . . .  en tão,  um ser  sem  

or igem,  a  grosso m odo,  dizemos,  el e não é nada.  Tan to que eu posso 

fazer  com el e o que eu quiser ,  porém,  quando eu tenho or igem n inguém 

pode fazer  nada con tra mim.  

A mesma coi sa  é com a  casa  de san to.  Ao en tr armos numa casa  de santo 

. . .  se est i vessem numa casa  que fosse Quet o,  ter iam que conhecer  a l i  toda 

a  sua  or igem.  Vocês  estão numa casa  Ban to;  têm que conhecer  que essa  

or igem é afr icana, ela  tem origem.  Temos que saber ,  en tão,  essa  or igem; 

por  isso estamos r eun idos.  

Vocês estão convidados a  estar  na  sala  de inquice .  Sin tam-se  

merecedores ou merecedoras de aden trar  ao seu quarto porque,  a té en tão,  

inquice  só r ecebe na  sa la .  Ele escolhe quem el e vai  botar  pra den tro do 

seu quar to porque é a  int imidade,  é dizer : "você é meu";  é dizer:  "você é  

da  minha família";  é dizer :  "sangue pesa  mais que a  água, você per tence a  

esse sangue,  por tan to,  você vai  aden trar ". En tão,  indumbe  é o convidado 

à  sa la ;  merecedor  será  de aden trar  ao seu quar to.  En tão,  por  isso,  a  gen te  

tem que sa ber .  En tão,  para  o indumbe  é mui to l indo ver  as sa ias,  dançar 

no bar racão.  É mui to l indo e sagrado isso,  mas não é só isso;  é sa ber  que,  

quando eu aden tro ao quar to de inquice,  eu est ou dizendo a  ele que eu  

est ou r esgatando a  minha h istór ia,  que eu tenho compromisso com essa  

h istór ia  e que tudo farei  pra  que eu assuma a  sua  con t inuidade.  En tão,  
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esse é o compromisso:  estar  na casa  de inquice é dizer  que eu vou dar  

con t inuidade a  isso;  é dizer  que eu faço par te dessa  famíl ia,  que eu faç o 

parte dessa  t r ibo.  En tão,  esse é o compromisso que se t em com o indumbe  

que quer  aden trar  ao quar to de inquice .  E  tenho que merecer  essa  

en tr ada;  só vou aden trar  de acordo com o meu merecimen to.  E de r esgatar  

aqui lo que é meu.  Indumbe  é a  fase em que a inda pode fa lar ,  mas quando 

muzenza  não;  o muzenza  tem pra  ouvir  porque,  enquan to ele fa la ,  não 

tem tempo pra aprender .  A rel igião nos ensina  a  crescer .   

 

Nesse ponto,  mameto  passou a palavra a quem quisesse e o  (tata suspenso) 

Edson Nogueira falou de como se sent ia em relação a essas questões e disse 

que o que ele mais desejava era ter uma vida digna para,  ao fazer a passagem,  

a t ravessia do grande r io ,  poder ser um ancestral de qua lidade e citou o 

seguinte caso de discr iminação aos negros de Porto Alegre: 
 

Floresta  Aurora ,  no Ri o Grande do Sul ,  tem 140 anos.  Esse clube foi  

fundado por  dois m ot i vos bási cos:  um,  era  porque os negros não podiam 

ser  en ter rados no cemitér io da  cidade,  en tão,  t inham que ter  mui to 

dinheiro pra  conseguir  pagar  pra  ser  enterr ados e,  mui tas vez es,  t inham 

que ser  en terrados fora  desses cemitér ios.  Eu acho que foi  a  luta  da 

época.  A minha luta , hoje,  não é nem pra  construir  um cemitér io,  mas é 

pra  construir  um local  de r esgate  de  iden t idade,  de  or igem,  que possa  

dizer  para  onde vamos.  

 

Ao retomar a palavra,  mameto  se refer iu ao que falou Edson Nogueira:  
 

Quando ele fa lava na  questão do grande r io,  é o mor rer .  Se fa la  em  

atr avessar  o grande r io,  ir  pra  outr a  margem,  um local  onde se  quer  i r ,  

mas se perdeu mediante tan tas coisas den tro da  escravidão.  Quando est ive  

em Áfr ica ,  tan to na  Nigér ia  com o no Ben im,  eu vi  i s so n i t idamen te:  a  

natura l idade com que as pessoas são en terr adas.  Na visão de mundo 

afr icana,  você não pode m or rer  antes dos 70;  quem morreu an tes dos 70,  

não vi veu.  Após os 70,  pode mor rer  . . .  a  pessoa con tr ibuiu,  teve a  sua  

função,  an tes disso,  vi veram muito pouco,  não t iveram tempo pra  

con tr ibuir ,  ou a té,  se já  con tr ibuíram,  viver  um pouco para si  mesmo.  Não 

sobrou t empo.  Aí ,  el es escolhem: "quando eu passar ,  eu quero ser  

en terr ado no meu quar to,  eu quero ser  en terr ado no quin tal ,  eu quero ser  

en terr ado debaixo daquela  árvore onde todas as t ardes eu sen to".  Escolhe,  

en tão,  a  coisa  mais comum é en tr ar  numa casa  daquelas e,  de r epen te,  no 

meio da  sa la , a  gen te vê,  lá ,  uma cruz pequen ininha e o piso normal.  E,  

a í ,  se você pergun ta ,  eles dizem: "mama san /baba san"  (mamãe 

dorme/papai  dorme);  eles têm essa  natura l idade.  Viver ,  fazendo parte  

desse ci cl o,  sem essa  coisa  que o ociden te nos deu,  sabe,  essa  coi sa  

amedron tada, sobrenatural .  E,  há  uns seis anos a tr ás,  nós vimos isso,  em  
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r elação à  mor te do Papa e,  inclusive,  a  gen te sabe que existe,  lá ,  um local  

onde são en ter r ados os papados;  n inguém vai pro cemitér io comum.  

Der íamos nós termos o di r ei to de escolher  o espaço onde queremos ser  

en terr ados.  

 

E cont inuou, vo ltando a falar da casa: 
 

A maior  função da  casa  é acolher .  Não se t em o di r ei to de excluir .  Todos  

são acolh idos.  Nã o ten tem en tender  en tr e si .  A ún ica  pessoa que pode m e 

expl icar  a lguma coisa ,  é quem falou.  Se for  pergun tado pra  outro,  esse  

outro vai  dizer  o que ele en tendeu.  As dúvidas têm que ser  esclarecidas  

com quem disse.  Na casa  de san to,  são pessoas di feren tes que vocês vã o 

ter  que aprender  a  convi ver ;  você está  acostumado com a  famíl ia 

bi ológi ca  . . .  (h ipótese de a lguém pensando) . . . . .  "na  minha casa ,  eu não 

pego nem na vassoura , mas, na casa-de-san to,  me dizem que eu tenho que 

fazer ,  pois,  se eu não fizer ,  outr a  pessoa estará  fazendo por  mim e pode 

ser  explorada,  pois estará  fazendo o t r abalho por  dois;  e,  eu disse que não 

sabia  fazer  ta l  coisa  e,  agora ,  é ta l  coisa  a  minha função".  Por  que será?  

Vai  ter  que aprender ;  só não saber ,  não sign ifica  nada.  No cicl o da  vida ,  

n inguém sabe com o é,  lá  na  fr en te . . .   ta lvez ,  essa  funçã o desagradável ,  

ou por  necessidade,  ou por  amor ,  ela  vai  ser  usada.  E também porque 

aprender  não ocupa espa ço.  E a  gen te tá  aprendendo sempre;  e,  quan to 

mais a  gen te aprende,  mais a  gen te tem a  concepçã o de que nada sabe,  

porque,  o dia  que a  gen te t iver  a  concepção de  que sa be tudo,  pode t er  a  

cer teza  de que a  gen te se t orna  um ser  arrogan te e,  sabe lá  pra  onde é qu e 

isso vai  nos l evar ,  porque,  quem não tem mais o que aprender ,  costum o 

dizer , tem que morrer  . . .  não tem mais o que fazer  aqui  também.  A gen te 

tem sempre pra  aprender  e n inguém é tão pobre que não t enha pra  dar;  é  

uma troca:  temos que dar , pra r eceber  sempre.  

 

O almoço fo i um momento também de aprendizagem dos pr incípios da Casa 

e a mameto  falou sobre os atos mais simples como o de se sentar no chão: 
 

Sen tar  no chão dá  uma sensação de in fer ior idade,  mas a  casa  de san to é  

um grande útero;  e,  quando estamos aqui ,  a  casa  está  gestando.  Nest e  

útero,  vocês  estão sendo gestados.  Pr imeiro,  quando eu sen to,  i sso tem  

um sen t ido mui to grande.  Vocë está  próximo da terr a,  a  grande mãe.  E a 

gen te nunca viu algo descer  de cima pra  baixo.  A l igação do grande 

crescimen to:  tudo que cresce,  a  r a iz  vem da base.  En tão,  é o seu crescer ;  

a  estei r a ,  é você estar  em algo ancest r a l  e também,  nesse m omento,  em  

um costume milenar,  que é  o dormir  na  estei ra ,  no sagrado.  Isso aqui  

(pega a  estei r a  na mão),  olha  . . .  é um ancest r a l vegeta l ,  é uma taboa,  é  

sen t i r  na  terra ;  i sso é crescimen to;  i sso é energia ;  i sso é o engat inhar ;  é 

você sa ber  e se dar  o dir ei to de que você vai  crescer  e ter  os seus  

patamares,  com o quando você nasce,  a í ,  engatinha;  algumas coisas sã o 
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l imi tadas;  quando você começa a  andar ,  outr as coisas são mais l imi tadas; 

a í ,  quando você faz  set e anos,  não vê a  hora  de fazer  doze,  de  fazer  

quinze,  porque quer  pôr  ta l  roupa etc.  O crescimen to equi l ibra  lá  em 

cima;  a perda disso,  desequi l i bra .  

 

Uma das pessoas perguntou à mameto  sobre o porquê de se usar as roupas 

que se usam no terreiro.  Ela respondeu: 
 

A saia  é  a  nossa  r oupa,  ela  nos iden t i fica .  A roupa,  na  Áfr ica ,  com  

cer teza ,  é outr a .  Ao chegar  aqui , no Brasi l ,  essa  é a  roupa que nos foi  

dada;  en tão,  essa  roupa que eu uso é a  roupa de sinhá, e  é usada por  

t radição;  en tão,  eu uso.  Na Áfr ica ,  a  roupa é d i feren te,  e a té  o nu.  No 

Ben im,  eu vi  senhoras com um pano en rolado na  cin tura  e os sei os  nus,  

com muita  natura l idade.  É outr a  r eal idade.  Alguns deta lhes nossos  

lembram a  Áfr ica  dos a fr icanos,  como o pano en rolado na  cin tura ,  o tor so 

na  cabeça.  Todos  os povos têm a  sua  iden t idade e mui to dessa  iden t idade 

é expressa  pela  roupa que usa .  As cores das en t idades afr icanas tr aduzem 

muito a  nossa  vida ,  a  nossa  energia , o nosso ser .  Cada cor  tem um sen t ido 

mui to grande pra  nossa  existência  e l igada às divindades.  A cor  branca 

está  l igada a  Lemba ,  com o para  os ioruba é Oxalá ,  Orunmilá .  En tão,  em 

reverência  a  essa  divindade,  na  6ª fei r a ,  nós colocam os a  roupa branca; 

ele é o pai  da  cr iação e também,  a  roupa branca tem um sen t ido mui to 

grande pra  nós porque é a  nossa  roupa de lut o.  Se nós formos a  um  

en terro ou a lguma at ividade de mucondo ou de axe xê ,  nós usamos o 

branco.  

 

Alguém perguntou: "e por que usamos o preto e o  pano na cabeça?".  Ela 

respondeu: 
 

Já  é uma concepçã o de outr a  cul tura.  A cul tura  ociden ta l  tem o preto 

como algo que fecha,  como algo que in t rojeta ,  encon tra  tr isteza .  É de  

cul tura  isso:  tanto o branco para  povos a fr icanos,  quanto o preto para  

povos ociden ta is.  

A nossa  maior  divindade é a  nossa  ca beça e o pano é uma forma de 

proteger ,  e nos países mui to quen tes,  era  também para  proteger  do sol .  

 

Depo is dessas explicações,  a mameto  convidou a todos para dizerem uma 

palavra que viesse do coração. Cada um,  à sua vez,  fo i dizendo: "harmonia,  

sincer idade, felic idade, humildade, união, lecongo ,  p lantar,  auto-

conhecimento etc.".  Após cada um dizer uma palavra,  ela cont inuou: 
 

Quando nós chegamos,  aqui ,  nós achamos que determinamos as coi sas;  e ,  

na  verdade,  é a  natureza  que determina;  às vez es ,  está  um dia  de sol  e,  de  
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r epen te,  chove.  Vocês chegaram com alguns pensamen tos.  O que mudou  

nessa  nossa  conver sa? O que acon teceu com ca da um? Vocês fa laram de 

seus objet ivos,  r eflexões e pensamen tos,  pergun taram,  t iraram dúvidas,  

pois chegaram sem ter  a  mín ima idéia  do que ser ia  esse dia  do indumbe .  

Então,  agora,  no cen tro do bar racão,  cada um de vocês vai  gr i tar  a  

palavra que disseram ainda há pouco.   

 

E,  assim, um a um dos presentes fo i ao centro do barracão e gr itou a 

palavra.  Então, a mameto  fez o  fechamento desse dia do indumbe ,  explicando: 
 

Cada palavra  que cada um disse foi  o que cada um de vocês vei o buscar .  

Na r el igiosidade de matr iz afr icana,  a  gen te nasce pra  uma nova vida .  

Nem todos os porquês vã o ser  r espondidos porque há  a lgumas coisas,  na  

vida ,  que são para  serem sen t idas,  foge a  uma expl icação l ógica .  Se nasce  

e todos nascem com uma função,  por  isso se r ecebe um nome,  por  isso,  

após r eceber  esse nome,  não se admite ser  chamado por  um outro nome.  

Lá fora ,  existe lei  que nos obr iga ,  mas,  no ter rei ro,  e em alguns outros  

espaços,  lá  fora ,  temos que usar  o nosso nome porque,  cada vez  que o 

nosso nome é chamado,  r eafi rma a  função pra  que vi emos,  tem sen t ido,  a  

gen te saber  o nome,  pra que eu vim,  o que é que est ou fazendo.   

Foi  uma tarde boa,  um bom dia .  As pessoa s,  lá  fora ,  estão decidindo por  

nós.  Hoje,  nós tem os  a  necessidade de saber  que pol í t ica  estão fazendo 

pra nós,  porque já  houve época em que não podíamos nem estar  numa 

reunião com o essa .  Hoje,  nós estarmos aqui ,  é um dir ei to nosso.  Nós  

temos que sa ber  que pol í t icas estã o sendo fei tas,  porque podem os estar  

r eunidos,  aqui ,  e vi r  uma autor idade e dizer  que estamos  presos porque 

baixou uma lei  não sei  de quê e que nos proí be de estarmos,  aqui , 

r eunidos.  Então,  o Orçamen to Par t icipativo é impor tan te.  Vocês,  jovens,  

têm que estudar  e estudar .  Escola  e san to com binam.  Só fi ca  aqui  quem  

estuda.  Vocês  têm o di r ei to de  sa ber  o que é que estão dizendo por  nós.  

Conhecer  a  pol í t ica  para  saber  o que é que querem da gen te,  o que é que 

estão fa lando da  gen te,  o que é que querem fazer  pra gente.  Estão nos  

ensinando uma men t ir a,  a  vi ver  uma paz que não existe,  uma igualdade 

que não existe,  senão,  não estar íamos lutando por  igualdade de di r ei tos. . .  

o aprender é nosso,  n inguém tir a .  

 

Fo i dado aos indumbe  um fio  de conta da divindade Angorô .  Fez-se uma 

roda-de-santo  e começou-se a cantar,  tocar os tambores e a dançar: 

 

1a cantiga 

 

Zâmbi  zâmbi  o que zâmbi  ê  

Ô que zambê o que zambê 
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2a cantiga 

 
 
 
 
 
 
 

3a cantiga 

 
 
 
 
 
       
  
 

A mameto  interrompeu os cânt icos e disse: "A roda é ancestral.  Essa é a  

roda em que a gente mostra e louva toda a nossa ancestralidade".  
 

A part ir  daí,  não me fo i permit ido regist rar e nem divulgar a outra parte do 

dia do indumbe ,  a que pude assist ir ,  no entanto.  

c) Renovação: o rito simbólico da colheita  

Os r itos de renovação marcam o início do ano litúrgico no Terreiro Loabá .   

São dedicados aos t rês inquices l igados à agr icultura: Incosse ,  o  senhor da 

agr icultura,  dos caminhos,  do ferro e da tecno logia; Mutacalambo ,  o senhor 

da caça e provedor; Catendê ,  o  senhor das fo lhas e da ciência.  

Alguns dias antes da festa  pública são realizados os sacr ifíc ios r ituais para 

todas as divindades ligadas à agr icultura e outros rituais de renovação da 

Casa com a presença apenas da comunidade de santo.   

Antes da festa  pública começar a Mameto Indandalacata  explicou o seu 

significado para a comunidade: 
 

Data  de passagem de ano,  de colhei ta  do inhame.  É a  pr imeira  festa  do 

ano.  A árvore leva um ano dando fl ores,  folhas,  frutos;  se for ta lece,  brota  

novamente e dá  frutos:  é a  passagem do ano.  Que não se ja  pra  nós só as  

perdas,  mas que nos for ta leçamos e acredi tem os  sempre no r ecomeço.  O 

Sol  nasce todos os dias.  

 

Zâmbi  ê mona saqui  saqui  

Ele é muzambê 

Zâmbi  ê mona saqui  saqui  

Ele é muzambê 

Zambê,  c rezô 

Zâmbi  no apongo dê 

 

Aueto 
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A cer imônia pública possui a mesma seqüência r itualíst ica descr ita no item 

2.2.2 deste capítulo.   

Os inquices Incosse ,  Mutacalombo  e Catendê  tomaram posse de seus 

filhos,  saudaram a todos,  bradando seus gr itos e saíram do barracão para 

serem vest idos e paramentados.  Vo ltaram algum tempo depo is e dançaram,  

cada um, a sua dança caracter íst ica,  sendo reverenciados a cada cant iga e a  

cada passo de dança.  

Não houve permissão para regist rar a dança dos inquices.  

2.3 Comparação entre as duas comunidades 

A estrutura organizacional e r itualíst ica nas duas comunidades de 

candomblé ango la: Inzó Dandaluna  e Terreiro Loabá  possuem semelhanças e  

diferenças.  

As semelhanças são as seguintes:  

-  est rutura e organização da comunidade como uma família-de santo ;  

-  cultuam suas divindades num espaço colet ivo ;  

-  os seus membros possuem cargos hierárquicos;  

-  realizam festas públicas em que se canta e se dança para as divindades; 

-  terminam as festas públicas servindo aos convidados comida e bebida; 

-  os adeptos entram em transe de possessão de suas divindades pessoais; 

-  possuem r ituais pr ivat ivos;   

-  fazem o ferendas de alimentos e de sacr ifício  animal para as divindades; 

-  os adeptos passam pelos processos de iniciação ; 

-  realizam r itos de renovação a cada ano; 

-  a pemba  é um dos elementos ut ilizados nos r ituais com a finalidade de 

pur ificar o  ambiente.  

E as diferenças: 

-  cada comunidade tem uma histór ia que está ligada à histór ia de vida e 

inic iát ica de seus fundadores; 

-  o espaço físico do Inzó Dandaluna  é um espaço mais urbano do que o do 

Terreiro Loabá ; 

-  o Inzó Dandaluna  admit ie correspondência das divindades dos povos do 

grupo lingüíst ico banto com as divindades iorubas,  o  Terreiro Loabá  não  

admite; 
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- o  Terreiro Loabá  faz as saudações às divindades de maneira a se aproximar  

mais dos nomes das divindades dos povos do grupo lingüíst ico banto: Incosse 

ê! ; o  Inzó Dandaluna  saúda as suas divindades como são saudadas nos 

Candomblés Queto: Ogunhê patacori! 

-  a seqüência r itualíst ica nas festas públicas no Inzó Dandaluna  começa co m 

cant igas de saudação à Nação Ango la e  à Bandeira da Nação Ango la; no 

Terreiro Loabá  in icia-se com cant igas de saudação à divindade Inzila ; 

-  nas festas públicas,  mesmo as de inic iação, no Inzó Dandaluna  são  

permit idos regist ros das divindades vest idas e paramentadas; no Terreiro 

Loabá  não é permit ido ;   

-  em nenhuma das comunidades o calendár io litúrgico anua l possui uma data 

fixa,  porém cada uma delas inic ia o  seu ano litúrg ico logo após realizarem os 

r itos de renovação; 

-  o  Terreiro Loabá  ut iliza com maior freqüência os nomes iniciát icos,  tendo  

sido fornecido os significados; o  Inzó Dandaluna  não os ut iliza com muit a 

freqüência.  

Dessa forma, neste capítulo apresentei as duas comunidades de Candomblé 

Ango la,  part iculares e específicas,  sua est rutura e seus textos orais.  E fo i 

possível estabelecer  do is planos:  o  plano do humano e o  plano do sagrado 

para melhor explicar as suas formas est ruturais e r itualíst icas.  
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3.  A  TEXTUALIDADE  NOS  CANDOMBLÉS  DE  NAÇÃO  ANGOLA 

 

 

 

. . .a fala,  por excelência, é o grande agente at ivo da magia afr icana .  

(A.Hampaté Ba, 1982:186) 
 
 
 
 

Os candomblés de Nação Ango la possuem diferentes t ipos de textos 

ut ilizados em seus r ituais.  Do ponto de vista lingüíst ico,  esses textos se 

caracter izam essencia lmente pela oralidade.  

Em relação à oralidade, E.Bonvini (1989:154-155) 21 esclarece: 

. . .no con texto de ora l idade,  é o in tercâmbio di r eto da  palavra  que permite  

a  tr ansferência  de exper iências no sei o de um  grupo,  garant indo a  sua  

sobrevi vência .  São palavras comuni tár ias a tr avessadas de um lado a  outro 

por  toda a  vivência  do grupo,  or ien tadas para  essa  vi vência  do grupo,  

num vai  e vem dia lét ico,  onde a  vi vência  r essoa nas palavras e onde 

essas,  uma vez profer idas,  r epercutem por  sua  vez ,  na  vivência .  Trata-se,  

en tão,  de palavras especia l izadas na  tr ansferência  espaço-temporal  da  

exper iência  do grupo e / . . . /  se  in screvem na t ra jetór ia  de vida  do grupo,  

const i tuindo em con jun to a  t r adição ora l .  É porque,  embora  concebidos  

no anon imato,  os textos ora is se apresen tam sempre com o palavras 

densas,  que concernem a  vida  do grupo,  a  de on tem,  a  de hoje e a  d e  

amanhã.   

Bonvini refere-se à t radição oral afro-brasileira  específica a  esses r ituais,  

cujos textos contribuem para a ident idade comunitár ia do grupo. O que 

convém salientar é que esses textos orais fazem parte de um repertório  

lingüíst ico comunitár io .  Esse repertório  possui uma dinâmica profunda em 

que a palavra é inseparável do rito  e é orientada pela vivência do grupo. 

Os textos coletados nas duas comunidades específicas são est r itamente 

orais e um texto oral é diferente de um texto escr ito .  Bonvini (1974:222-223)  

                                                
21 E.Bonvini (1989:154-155) …en contexte d'oralité, c'est l'échange direct de la parole qui permet le transfert d'expérience au sein du groupe 
et, par là, sa vie et sa survie. /…/ Ce sont des paroles "communautaires", traversées de part en part par tout le vécu du groupe, orientées vers 
ce vécu dans un va-et-vient dialectique, où le vécu retentit dans les paroles et où celles-ci, une fois proférées, se répercutent à leur tour, dans 
le vécu. /…/ Il s'agit donc de paroles spécialisées dans le transfert "spatio-temporel" de l'expérience du groupe et /…/ s'inscrivent dans la 
trajectoire de vie du groupe et constituent ensemble la tradition orale. C'est pourquoi, bien que conçus dans l'anonymat, les textes oraux se 
présentent toujours comme des paroles denses, qui concernent la vie du groupe, celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. 
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propõe para os textos est r itamente orais uma t ranscr ição diferenciada,  

numerando cada linha e dist r ibuindo o texto em grupos r ítmicos.   

Este capítulo apresenta uma amostragem dos diferentes textos 

repertoriados no capítulo precedente,  buscando fazer um levantamento de sua 

t ipo logia.  A apresentação dos textos em grupos r ítmicos,  com linhas 

numeradas,  favorece a aná lise de seu plano da expressão, principalmente.  Os 

textos serão analisados,  separadamente,  em relação à forma, ao conteúdo e ao 

contexto.  
 

3.1 Inzó Dandaluna 

 

No Inzó Dandaluna  foram regist rados os seguint es t ipos de textos orais:  

discursos,  preces,  diálogos,  saudações,  cant igas,  lendas e expressões 

ut ilizadas no cot idiano. A ordem de apresentação se dará conforme a 

crono logia do r itual.   

 

3.1.1 Discursos  

Os discursos regist rados foram todos profer idos pelo tateto Roxitalamim .  

Antes de inic iá- lo s,  ele se posic iona próximo ao fundamento  do barracão, 

local de força e,  ao mesmo tempo, de proteção da Casa.  Simbo licamente,  isso 

pode assumir alguns significados:  

1° o  tateto  vai se expor at ravés da palavra e  precisará da força cont ida 

naquele local e da proteção das divindades,  ali representadas,  sobretudo Exu ,  

o  senhor da comunicação ;  

2° o  tateto  se  co loca no local ma is vis ível do barracão, pois ele é a  figura 

central daquela comunidade;  

3° o  tateto ,  ao se encontrar no centro do barracão at rai todas as atenções 

sobre si mesmo;  

4° o  tateto  é o  dir igente daquela comunidade e está imbuído pelo poder  

central,  concentrado naquele local.  

 As suas exposições ocorreram em do is momentos dist intos: no r itual e fora 

do ritual.   
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a) Discursos no ritual 

Dentro do r itual,  o  tateto Roxitalamin  profere um discurso no iníc io e  

outro no final de cada cer imônia.   

Discursos de abertura 

Em todas as cer imônias,  acontece um discurso de abertura.  Logo após o 

arrebate ,  os inst rumentos musicais param de tocar,  o  tateto  se  posiciona no 

centro do barracão e produz um texto oral improvisado, texto esse que sempre 

diz respeito  à  cer imônia que ocorrerá.  Analisarei,  aqui,  o  discurso pro fer ido 

no iníc io de uma festa de inic iação. 

 
1. Estou tirando no dia de hoje um barco de iaô... 
2. foram muitos dias de recolhimento, 
3. e...e...aí as obrigações vieram, 
4. sucessivamente, 
5. todos os dias.  
6. Nós tivemos é...  
7. nessa semana,  
8. que hoje está se encerrando,  
9. saídas dos iaôs quase todos os dias, 
10. para que hoje, 
11. nós fazemos a festa do orixá, 
12. para que o orixá viesse agradecer a todos vocês queee...  
13. nós também, 
14. agradecer a vocês por estarem presentes, 
15. e vim homenagear aos orixás. 
16. Enquanto nas casas de candomblé,  
17. tiver tanta gente do lado de fora,  
18. quanto tenha do lado de...  
19. ou mais do lado de fora,  
20. do que do lado de dentro,  
21. a felicidade é muito grande,  
22. porque a gente sabe queee  
23. ali o orixá vai se criando, 
24. se procriando,  
25. crescendo,  
26. e evoluindo.  
27. São de vocês que estão na assistência, 
28. que a gente tem orgulho de fazer candomblé,  
29. porque nós,  
30. os que estão aqui dentro,  
31. participamos,  
32. na verdade,  
33. das obrigações,  
34. dos axés do orixá.  
35. O candomblé é feito pra vocês que vêm,  
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36. sai das suas casas,  
37. e que vêm homenagear orixá.  
38. Muito obrigado por ter vindo,  
39. isso é o que a casa e os meus filhos,  
40. o zelador é...  
41. atribui a vocês. 
42. Bom, 
43. obrigado mesmo. 
 

Esse discurso expresso em língua portuguesa,  com alguns termos de 

línguas negro-afr icanas,  possui elementos lingüíst icos que o configuram como 

uma língua r itual: iaô ,  orixás,  obrigações,  axés,  candomblé ,  zelador.   

 

Forma 

Do ponto de vista formal,  essa elocução se caracter iza por frases longas,  

prolongamentos em alguns segmentos fônicos,  parale lismos, enumerações,  

metáforas,  personificações.  Reve la em sua organização caracter íst icas da 

língua falada – hesit ações,  correções.  

As frases longas são pro fer idas de uma só vez e com certa rapidez,  

seguidas por pausas também longas e,  em alguns momentos,  prolongando os 

segmentos fônicos,  como por exemplo, na linha n° 12 "para que o orixá viesse 

agradecer a todos vocês queeee. . ." pode-se perceber que ele vai dizer alguma 

co isa em "vocês queee. . .",  e corrige para "nós também". 

Os parale lismos reforçam idéias em vár ias linhas,  como por exemplo: nas 

linhas 5 "todos os dias" e 9 ". . . todos os dias"; nas linhas 11 ". . . festa do 

orixá",  12 "para que o orixá . . ." e 15 ". . .aos orixás".  E nas linhas 17, 18, 19 e 

20, o paralelismo marca a oposição "dentro"/"fora".  

A enumeração nas linhas 23, 24, 25 e 26 "ali o  orixá  vai se cr iando // se  

procriando // crescendo // evo luindo" const itui uma metáfora da própria 

cer imônia de iniciação, visto  que, a cada inic iação, a família-de-santo  

aumenta,  aumentando também o número de orixás.   

Nas linhas 1 "Estou t irando no dia de ho je um barco de iaô . . ." e 9 "saídas 

de iaôs todos os dias" aparecem duas metáforas inter ligadas pelo sent ido. 

"Tirar um barco de iaô" significa que ele realizou a iniciação de algumas 

pessoas e que,  nesse momento, nessa festa ,  vai apresentá- las como novos 

membros da comunidade. "Saídas de iaôs todos os dias" significa que essas 
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mesmas pessoas passaram por apresentações part iculares,  após determinados 

r ituais internos,  pr ivat ivos à comunidade.  

As linhas 39 "isso é o  que a casa e os meus filhos" e  41 "at r ibui a  vocês" 

apresentam a personificação da "casa",  que passa a agir.  

 

Conteúdo 

O assunto abordado pelo tateto  é a festa  de Iniciação ,  informando, logo na 

pr imeira linha: "Estou t irando no dia de ho je um barco de iaô . . ." a razão 

pr incipal da festa ,  o  ponto central,  de onde parte toda a sua oratória.  

O tempo e o  espaço, no inter ior do texto,  apresentam relações entre as 

proposições,  de modo a permit ir  a sua compreensão por parte dos ouvintes.   

Da linha 1 à 11 "Estou t irando no dia de ho je um barco  de iaô . . .  / /  foram 

muitos dias de reco lhimento //  e. . .e aí as obrigações vieram // sucessivamente 

//  todos os dias //  Nós t ivemos é. . .  //  nessa semana // que ho je está se 

encerrando // saídas dos iaôs quase todos os dias //  para que ho je //  nós 

fazemos a festa do orixá" marca uma seqüência sint et izada dos 

acontecimentos anter iores ao "dia de ho je",  que explica,  de certa forma, a  

dinâmica dos r ituais de iniciação em sua Casa,  encerrados com a festa .  

Nas linhas 17, 18, 19 e 20 "t iver tanta gente do lado de fora //  quanto tenha 

do lado de. . .  //  ou mais do lado de fora //  do que do lado de dentro",  revela a  

oposição entre as pessoas ligadas ao Inzo Dandaluna  pelos processos 

inic iát icos (as "do lado de dentro") e as simpat izantes,  freqüentadoras,  

pr incipalmente,  das festas públicas (as "do lado de fora"),  estabelecendo a 

divisão entre esses do is grupos.   

Na seqüênc ia: ". . .o  orixá  vai se cr iando ( linha 23) //  se procr iando (linha 

24) //  crescendo  ( linha 25) //  e evo luindo  ( linha 26) ",  evidencia o  tempo e o  

espaço para aceder ao nível divino conectado ao nível humano ; isso porque a 

inic iação é o  pr imeiro passo de ligação entre o  inic iando e sua divindade 

pessoal.  Simbo licamente,  representa o  nascimento,  as etapas de crescimento e 

a evo lução da aquisição dos conhecimentos de sua vida sacerdotal.  

O agradecimento pela presença da assistência se dá em do is níve is: ao  

níve l do divino na linha 12 "para que o orixá  viesse agradecer  a todos vocês 

queee. . .",  e ao nível do humano nas linhas 13 "nós também" e 14 "agradecer a  

vocês por estarem presentes".   
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Enquanto locutor de um texto oral improvisado, ao elaborar idas e vindas,  

co loca em evidência um tempo e um espaço de natureza var iável.  O tempo, 

sobretudo o da memória,  e o  espaço contextualizado proporcionam discorrer 

sobre o tema de modo a diversificar o  conjunto das informações,  retomando as 

idéias pr incipais,  buscando fluir o  seu pensamento e t ransmit ir  com fidelidade 

maior o  que deseja.  

 

Contexto 

Esse discurso do tateto  está inser ido no contexto dos rituais de iniciação e 

a sua pro fer ição se dá no mesmo local onde faz todas as outras,  ou seja,  no  

centro do barracão, local onde está o  fundamento ,  conforme explicação no 

iníc io deste item. 

A argumentação não obedece a uma seqüência linear,  possuindo idas e  

vindas,  contendo uma diversidade temát ica: a saída dos iaôs,  a síntese dos 

r ituais de iniciação, os agradecimentos,  a importância da assistência,  o  

cresc imento da família-de-santo ,  as obrigações ; ut iliza,  porém, uma 

linguagem que é de domínio dos receptores,  o  que lhes permite a compreensão  

e a interpretação do tema central: é uma festa  de saída de iaôs.  

Embora se encontrem no texto alguns temas,  é possíve l se perceber uma 

int encionalidade não explic itada,  ela  se encontra nas entrelinhas:  a  

cont inuidade do candomblé depende da part icipação das pessoas,  seja pe la 

presença nas festas e em outros momentos no inter ior das comunidades,  seja  

pela adesão, tornando-se f ilho-de-santo  at ravés dos processos inic iát icos.  

Discursos de encerramento 

Ao final das cer imônias,  acontece um discurso de encerramento.  Logo após 

as cant igas ded icadas a Oxalá ,  o  tateto Roxitalamim  se posic iona, novamente,  

no centro do barracão, e produz o texto que encerra a cer imônia.  O discurso a 

ser analisado, será aquele profer ido no final da festa de iniciação do item 

anter ior.  

 
1. A vocês todos, 
2. realmente,  
3. muito obrigado por terem vindo homenagear os meus filhos, 
4. por todas as formas que vocês bateram palma.  
5. Agora,  
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6. a gente vai esquecer o candomblé...  
7. esquecer não!  
8. continuar porque... 
9. a minha religião,  
10. ela é linda,  
11. ela é festa de orixá e depois...  
12. é o inguidiá,  
13. a comida.  
14. Todos nós,  
15. agora,  
16. vamos beber e comer,  
17. porque já fizemos tudo que podia pelo orixá.  
18. Vamos pedir a eles,  
19. pra que eles façam tudo por nós,  
20. tá certo?  
21. E agora,  
22. vamos descansar,  
23. e comer.  
24. Muito obrigado a todos vocês. 

 

Nesse discurso,  o  tateto  ut iliza a língua portuguesa,  int roduzindo dois 

termos de línguas negro-afr icanas: orixá  e  inguidiá .  

 

Forma 

Do ponto de vista formal,  o  texto se constrói como um poema de versos 

irregulares; o  r itmo é marcado por paralelismos, podendo ser observado um 

contraponto rítmico at ravés da alternância entre frases longas e curtas.  

Os parale lismos aparecem nas segu intes linhas: 

-  na linha 1,  ele  inic ia a sua profer ição se dir igindo "A vocês todos"  e na 24,  

termina "Muito obr igado a todos vocês",  invertendo os pronomes "vocês" e  

"todos",  reforçando, no fina l,  as suas pa lavras do início ; 

-  a linha 7 "esquecer não!" ret ifica o  que fo i dito  na linha 6 "a gente va i 

esquecer o  candomblé. . .",  enfat izada também pelo tom exclamat ivo de sua 

entonação e pela negação; 

-  as linhas 10 e 11, respect ivamente,  "ela é  linda" //  "ela  é  festa/. . . /"   

proporcionam uma musicalidade tanto pelo paralelismo  "ela é" quanto por ter 

o  mesmo número de sílabas poét icas: e/ la é/ lin/da < e/ la é/ fes/ta.  

 

Conteúdo 
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O conteúdo da elocução expõe quatro assuntos inter ligados pe lo  

encadeamento: agradecimento pela presença e pela part icipação at iva; a  

religião ; a comida e o  pedido de bênçãos.  

Na linha 3,  ele pro fere o  agradecimento "muito obr igado por terem vindo  

homenagear os meus filhos" e,  em seguida,  fala  sobre a part icipação at iva da 

assistência na linha 4 "por todas as formas que vocês bateram palma"; o  

agradecimento tem um duplo sent ido: a presença e a part icipação at iva.  

Da linha 6 à 13, respect ivamente,  "a gente agora vai esquecer o  candomblé 

//  esquecer não! //  cont inuar porque.. .  //  a minha relig ião //  e la é linda //  e la é  

festa de orixá  e  depo is. . .  / /  é  o  inguidiá  / /  a  comida",  ele explica um dos 

aspectos significat ivos da religião: o  fato  de terminar a festa  de candomblé 

com comidas e bebidas.  E a religião é "linda" e é "festa",  sendo a alimentação  

uma das partes de sua dinâmica,  ligada à ritualíst ica pelo seu sent ido de 

cont inuidade. Ao dizer que o inguidiá  é a comida, ele está fazendo uma 

t radução do termo de línguas negro-afr icanas durante a elocução. 

As linhas seguint es reafirmam o ato de comer enquanto ato que encerra a  

festa  de candomblé: "Todos nós ( linha 14)  //  agora ( linha 15) //  vamos beber e  

comer ( linha 16)".  Em seguida,  com as linhas 17, 18 e 19, respect ivamente,  

"porque já fizemos tudo que podia pelo orixá  / /  Vamos pedir a eles //  pra que 

eles façam tudo por nós",  o  tateto  insere os receptores numa possível 

int er locução com as divindades,  além de informar que a missão "do lado 

humano" fo i cumprida e que,  agora,  o  orixá  deverá fazer a sua.  Ele ut iliza o  

termo orixá  no singular,  mas a idéia é de plural,  po is o  culto  dessa festa  fo i 

dedicado a mais de um orixá .  

As linhas 21 "E agora" se refere ao tempo fina l da cer imônia,  seguida pela 

linha 22 "vamos descansar" e 23 "e comer" ind ica que haverá uma 

reorganização naquele espaço fís ico at ravés da confraternização e da 

int eração das pessoas durante o  repasto.  

 

Contexto 

O contexto desse discurso é o  encerramento dos r ituais de iniciação, r ituais 

esses que t iveram iníc io muitos dias antes,  que culminou na festa da saída de 

iaôs.  

O fio  condutor da sua argumentação obedece a uma seqüência linear 

var iável,  porém os seus receptores conhecem toda a dinâmica do final da festa  
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e são incluídos em vár ios momentos da profer ição: "Todos nós,  ( linha 14)"; 

"vamos beber e comer ( linha 16)"; "vamos descansar ( linha 22)".  

Existe,  por t rás de suas palavras uma int encionalidade não explicitada,  mas 

que pode ser int erpretada nas entrelinhas: o  modus operandi  do Candomblé,  

ou seja,  os atos propiciatór ios que implicam o ferendas às divindades e a sua 

resposta at ravés das benevo lências.  

 

Comparação textual 

Os do is discursos t ratam das festas públicas e revelam uma das dinâmicas 

do Candomblé que é,  justamente,  a iniciação. 

Nos do is textos,  pode-se perceber que o código ut ilizado é o  da língua 

portuguesa com algumas inserções de termos de línguas negro-afr icanas,  com 

mais termos no primeiro discurso.  

Quanto à forma, o  segundo discurso pôde ser analisado como um poema de 

versos irregulares,  estabelecendo alternâncias entre longos e curtos que 

acabou por favorecer a  sua musicalidade. Ambos os d iscursos possuem 

paralelismos que têm o efeito  de reforçar temas e idéias.  

Quanto ao conteúdo, pode-se observar que o pr imeiro discurso tem a sua 

palavra reiterada pelo segundo, em que os assuntos retomados explicam e,  de 

certa forma, complementam a dinâmica do candomblé: agradecimento pela 

presença; enfoque na religião ; a festa; a comida; o  pedido de bênçãos.  

Quanto ao contexto,  ambos t ratam dos r ituais de inic iação, tendo na 

argumentação uma seqüência fragmentada e var iável.  Há, nos do is discursos,  

uma intencionalidade não explicit ada,  mas que se pode interpretar nas 

entrelinhas: t rata-se do modus operandi  dos candomblés.  

b) Discursos fora do ritual 

Fora do ritual,  enquanto informante,  o  tateto  e labora discursos para 

explicar a dinâmica de alguns r itos regist rados em sua Casa.  Passo a analisar  

o  discurso elucidat ivo sobre a inic iação.  

 
1. Numa casa de angola Tombensi, 
2. recolhe-se o iniciante,  
3. deixa que ele descanse, 
4. um dia,  
5. dentro da casa,  
6. depois dele já ter freqüentado algum tempo.  
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7. No outro dia,  
8. se for iaô se toca o bolonam,  
9. se for rodante...  
10. ogãs e equedes,  
11. é feito o ato do orixá,  
12. ele entra com o ibá do seu orixá nos braços,  
13. pra dentro da sala,  
14. pro roncó.  
15. Se for iaô faz-se o bolonam, 
16. e ele entra bolado.  
17. Passa-se dois dias descansando do bolonam,  
18. se faz os ebós pra limpeza da matéria,  
19. tira-se todos os ebós que forem necessários:  
20. de ruas,  
21. de cachoeiras,  
22. de estradas,  
23. e dentro do barracão,  
24. que,  
25. normalmente,  
26. fica ebó egum e ebó exu,  
27. e põe o iaô pra descansar mais três dias.  
28. Dá-se comida à cabeça do iaô,  
29. dá-se bori de Oxalá,  
30. descansa-se mais três dias.  
31. Ibá ori primeiro,  
32. depois o bori,  
33. e descansa mais três dias.  
34. Se dá um outro ebó,  
35. que a gente tira no próprio orixá,  
36. pra tirar a parte negativa do orixá,  
37. pois mesmo ele sendo um orixá,  
38. ele tem o seu lado negativo.  
39. Depois desse ebó  no orixá, 
40. em seguida,  
41. o iaô já vai pras insaba,  
42. pras folhas.  
43. Quatro dias depois das folhas,  
44. catula-se o iaô,   
45. e dá a primeira saída dentro da casa,  
46. só pros filhos da casa.  
47. Recolhe-se o iaô,  
48. e descansa mais três,  
49. dois ou um dia,  
50. dependendo do orixá.  
51. Se raspa o iaô,  
52. se dá uma outra saída,  
53. que se chama sarandura.  
54. Aí,  
55. nesse festejo todo, 
56. o iaô já vem saudando,  
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57. e iniciando o fundamento do orixá,  
58. dentro da nossa nação.  
59. Pra você entender,  
60. é assim:  
61. Ogum é Ogum em qualquer lugar,  
62. mas, 
63. a gente quer que ele seja Ogum, 
64. dentro da nação Tombensi.  
65. Então,  
66. a gente,  
67. nesta saída,  
68. vai mostrar pra ele,  
69. como que segue a casa,  
70. qual o fundamento,  
71. qual a hierarquia da nação.  
72. Fazendo tudo isso,  
73. recolhe-se o iaô,  
74. espera-se mais três dias, 
75. e o orô  maior, 
76. pras saídas de sacrifício,  
77. de muzenzas,  
78. de saquelazenzas, 
79. e pra saída do nome,  
80. o orô  maior,  
81. a saída de festa do orixá e do iaô. 

 

Forma 

Essa pro fer ição contém a inserção de muitos termos de línguas negro-

afr icanas e termos especia is ut ilizados pelo tateto  para descrever partes 

relevantes dos r ituais de iniciação.  

E le desenvo lve a sua elocução a part ir  de uma enumeração, que marca a 

dinâmica dos r itos.  O r itmo se constrói,  sobretudo pelos paralelismos, pelas 

r imas e pelo mesmo número de sílabas em algumas linhas,  dando ao texto uma 

feição de poema descr it ivo.  

A enumeração é a parte pr incipal na est rutura dessa elocução. Através 

dela,  o  tateto  e labora uma seqüência textual em que uma ação é 

complementada pela outra,  como por exemplo: linha 1 "Numa casa. . ."; linha 2 

"reco lhe-se. . ."; linha 3 "deixa. . ."; linha 4 "um d ia"; linha 6 "depo is. . ."; linha 

7 "no outro dia. . .” ;  linha 8 “se for iaô. . .”; linha 9 “se for rodante. . .”; linha 17 

“Passa-se do is dias. . .”; linha 18 “se faz os ebós. . .”; linha 28 “Dá-se comida à 

cabeça. . .”; linha 44 “catula-se o  iaô”; linha 45 “e se dá a pr imeira saída. . .”; 
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linha 47 “Reco lhe-se o  iaô”; linha 48 “e descansa. . .” ; linha 51 “Se raspa o 

iaô”.   

As linhas 48 “e descansa mais t rês” e  49 “do is ou um dia” se configuram 

numa ordem decrescente pouco comum. 

Ele inicia a pr imeira linha como um verso decassílabo, aparecendo outro 

decass ílabo somente na linha 35 e,  mais para a frente,  na linha 61:  

 

1   Nu/ma/ca/sa/de an/go/ la/tom/ben/si/ 

35 que a/gen/te/t i/ra/no/pró/pr io  o/ri/xá/ 

61 O/gum/é/O/gum/em/qual/quer/ lu/gar/  

 

As linhas 9 e 10 são versos tet rassílabos: 

 

9   se/ for/ro/dan/te 

10 o/gãs e/e/que/des 

 

As linhas 29 e 30; 47 e 50; 52 e 53 são redondilhas maiores: 

 

29 dá/se o/bo/r i/de o/xa/ lá/    

30 des/can/sa/se/mais/t rês/di/as 

47 re/co/ lhe/se/o/ i a/ô/   

50 de/pen/den/do/do o/ri/xá/ 

52 se/dá/u/ma ou/t ra/sa/ í/da 

53 que/se/cha/ma/sa/ran/du/ra 

 

As linhas 31 e 32 são redondilhas menores: 

 

31 I/ba o/r i/pr i/me i/ro  

32 de/po is/o/bo/r i/  

 

As linhas 37 e 38 são endecassílabos: 

 

37 pois/mes/mo e/ le/sen/do um/o/r i/xá/ 

38 ele/tem/o/seu/ la/do/ne/ga/t i/vo 
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As linhas 46 e 48 são hexassílabos: 

 

46 só/pros/fi/ lhos/da/ca/sa 

48 e/des/can/sa/mais/t rês/ 

 

As r imas ocorrem por todo o texto, sobretudo, em palavras que se repetem: 

- linhas 4 e 7 (dia/dia) ; 

-  linhas 11 e 12 ( ibá/or ixá) r ima int erna; 

-  linhas 14 e 18 (roncó/ebós) r ima interna; 

-  linhas 15 e 17 (bo lonam/bo lonam); 

-  linhas 27 e 28 ( iaô/ iaô) r ima int erna; 

-  linhas 31 e 32 (ori/bor i) r ima int erna; 

-  linhas 35, 36 e 37 (orixá/or ixá/or ixá) ; 

-  linhas 42 e 43 ( fo lhas/ fo lhas) ; 

-  linhas 45 e 46 (casa/casa) ; 

-  linhas 56 e 57 (saudando/ iniciando) rima  interna; 

-  linhas 61 e 63 (Ogum/Ogum) r ima int erna; 

-  linhas 73 e 75 ( iaô/orô) rima interna; 

-  linhas 77 e 78 (muzenzas/saque lazenzas) .  

Os parale lismos ocorrem também por todo o texto,  como por exemplo:  

a)  nas linhas 8 "se for iaô  se toca o bolonam" e  15 "se for iaô  faz-se o  

bolonam",  há a t roca do verbo "tocar" pelo verbo "fazer".  O pr imeiro 

diz respeito  aos inst rumentos musicais que executam um toque 

especial,  chamado bolonam ; e o  segundo refere-se ao ato em si;  

b)  a linha 19 “t ira-se todos os ebós. . .” funciona como sinônimo da linha 

18 “se faz os ebós. . .”; 

c)  a linha 29 "dá-se o  bori  de Oxalá" explica a linha 28 "Dá-se comida à 

cabeça do iaô"; 

d)  a linha 38 "ele tem o seu lado negat ivo" explica a  linha 36 "pra t irar a  

parte negat iva do orixá";  

e)   a linha 64 "dentro da nação  Tombensi" explica qual é a nação a que ele 

se refere na linha 58 "dentro da nossa nação";  

f)  A linha 80 "o orô  maior" confirma a linha 75 "e o  orô  maior"; 
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g)  há termos que se repetem pela própr ia importância no conjunto das 

explicações: os termos iaô  e orixá  são repet idos em nove linhas.  

 

As linhas 20, 21 e 22 formam aliteração com a sibilante /s/ .  

 

20 de ruas,  

21 de cachoeiras,  

22 de est radas 

 

O parale lismo da preposição "de" e a alit eração promovem uma ruptura no 

r itmo que vinha sendo desenvo lvido, impr imindo às t rês linhas certa 

musicalidade. 

 

Conteúdo 

Nesse texto,  o  tateto  explica todas as etapas pe las quais passa uma pessoa 

ao se iniciar no Inzó Dandaluna ,  cujas raízes se encontram no Tombensi .  Isso 

fica claro já na pr imeira linha: “Numa casa de ango la Tombensi”; nas linhas 

seguintes,  descreve as ações que são realizadas do “reco lhimento” à festa  de 

“saída” do iaô .  

O tempo e o  espaço se localizam no centro dessas ações por todo o texto. 

Podem-se constatar algumas seqüências de interação entre ação/tempo/espaço:  

-  (linha 2) “reco lhe-se o  iniciante” – a ação de recolher ;  

-  (linha 3) “deixa que ele descanse” – complementação da ação de reco lher; 

-  essa ação está marcada pelo tempo ( linha 4) “um dia”; 

-  e pelo espaço (linha 5) “dentro da casa”;  

-  nas linhas 15 “Se for iaô  faz-se o  bolonam” e 16 “e ele  entra bolado”,  há 

uma seqüência das ações de “fazer o  bolonam” e “entrar bolado”;  

-  a essas ações segue-se o tempo na linha 17 “Passa-se do is dias. . .”;  

-  e outra ação se segue após esse tempo, nas linhas 18 “se faz os ebós. . .” e 19 

“t ira-se todos os ebós. . .”;  

-  as linhas seguintes vão explicar o  espaço onde se “fará” ou se “t irará” os 

ebós:  linhas 20 “de ruas”,  21 “de cachoeiras”,  22 “de est radas”,  23 “e dentro 

do barracão”. 
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Toda a seqüência textual é marcada pela descr ição crono lógica das 

at ividades r itualíst icas e pelos espaços diversificados em que e las se 

realizam. 

 

Contexto 

O contexto da elocução consiste nas informações,  pormenor izadas,  sobre 

os procedimentos realizados nos r ituais de uma iniciação no Inzó Dandaluna  

para uma pesquisa,  em que o locutor é o  tateto  Roxitalamim  e o  receptor é a 

pesqu isadora.   

Os r ituais descr itos se configuram em sér ios processos iniciát icos,  o  que 

não impede serem festejados,  pois são alegres; celebra-se nos r ituais o  

(re)nascimento de alguém para o universo da religião dos orixás,  por isso,  a 

expressão na linha 55 “nesse festejo todo”. Trata-se do aumento da família-

de-santo  e comemora-se como o nascimento de uma cr iança no seio de uma 

família.  

A sua argumentação é de cunho elucidat ivo e está apo iada na enumeração 

para compor as dinâmicas r ituais numa seqüência clara e  objet iva,  embora 

haja int er ferências no código lingüíst ico.  Essas int er ferências,  entretanto,  não 

inviabilizam a compreensão do todo, ou seja,  ele explica a maneira pela qual 

um iaô  e,  por extensão, o seu orixá  vão se inser ir dentro dos fundamentos da 

sua nação:  “o iaô  já  vem saudando // e  inic iando o fundamento  do orixá  / /  

dentro da nossa nação  / /  Pra você entender //  é  assim:  //  Ogum  é Ogum  em 

qualquer lugar //  mas //  a gente quer que ele seja Ogum  / /  dentro da nação  

Tombensi”.  

3.1.2 Preces 

Duas preces foram regist radas.  Elas são conhecidas pela pr imeira palavra 

que as inic ia: a pr imeira é chamada de Quibuque  e a segunda de Muxacá .  São 

preces consideradas “o ficiais” dessa nação .  

Essas duas preces fazem parte da textualidade de algumas Comunidades de 

Nação Angola ,  senão de todas.  Em cada uma delas,  há uma organização 

lingüíst ica diferente,  de acordo com a história cultual e mít ica do pai  ou mãe-

de-santo .  Essa diferença,  por vezes,  pode se apresentar at ravés da t roca de 

posição de vocábulos ou pela presença de vocábulos novos.   



 

 

 

148 

Assim, os do is textos específicos foram reco lhidos no Inzó Dandaluna  e se 

referem à sua história part icular: aos antepassados mít icos ( inquices) e  

humanos do tateto ; aos objetos r itualís t icos ut ilizados nas cer imônias; às 

lendas,  t ransmit idas ao tateto  pelos mais  velhos,  aos quais ele chama de “os 

meus mais velhos. . .”  

 As preces foram sendo t ransmit idas,  his toricamente,  de pai para filho e,  

possivelmente,  a exemplo de outros textos,  tenham perdido alguns vocábulos 

ou os tenha modificado no percurso da cadeia de t ransmissão oral.  Analisarei,  

aqui,  a prece quibuque .  
 

Quibuque Sentido na comunidade 
 

1.  Quibuque samba ango la zaze ango lá,  /me ajoelhei pra conversar com 

as divindades de ango la/ 

2.  Cosibambe ,  /Ogum/ 

3.  Lamba angu lamba ango la,  /o  caçador,  o  rei de ango la t raz 

a fartura/ 

4.  Mutacalambo, 

 

/Oxosse/ 

5.  Burunguro, /Oxosse/ 

6.  Zumbirás,   /Nanã Burucu/ 

7.  quelusqueasoba,  

 

/a mãe do povo ant igo/ 

8.  Catu mandarás,  /houve uma época em que 

Nana  era a deusa suprema/ 

9.  Embeberequeté,  /todo o povo presente/ 

10.  Quitambeiros,  /os filhos/ 

11.  quelusqueasoba, /de Iemanjá,  mãe do povo 

atual/ 

12.  Caxibir ijina caxibir ijina,  /o  nome do povo/ 

13. Enguesa combanda ingorossi,  

 

/me dê permissão para 

louvação à divindade/ 

14. Tateto Roximocumbe,  /Ogum/ 

15. Quesinavuru, /pai supremo/ 

16. Quemir ingonga, /me dê licença/ 
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17. Ora combanda, /para falar/ 

18.  Marás catu mandarás.  /ao pai,  filho,  espír ito  santo/ 

 

Forma 

Do ponto de vista  formal,  esse texto organiza-se r itmicamente,  sobretudo, 

at ravés da assonância e do paralelismo. Const itui-se de uma est rofe composta 

por 18 versos irregulares.  

 

As assonâncias se apresentam em alguns segmentos,  tais como: 

- do verso 1 ao 4 "samba angola angolá  / /  cosibambi  / /  angu lamba angola  / /  

mutacalambo ; 

-  o verso 6 "zumbirás" com o verso 8 "mandarás"; 

-  no verso 18 "marás/ . . . /mandarás".  

 

Há paralelismos no mesmo verso: 

-  o verso 1 "angola/angolá",  apresentando deslocamento do acento la/lá; 

-  no verso 3 "lamba /lamba"; 

-  no verso 12 "caxibirijina/caxibirijina".  

 

E em versos diferentes: 

-  verso 1 ". . .samba/angola . . ." e verso 3 ". . . lamba/ angola ," ; 

-  verso 7 " quelusqueasoba ," e verso 11 " quelusqueasoba"; 

-  verso 8 "catu mandarás" e verso 18 ". . .catu mandarás".  

Além das assonâncias e dos parale lismos, o  ritmo do texto é marcado  

também pela presença das oxítonas,  sobretudo no fina l dos versos: verso 1 

". . .angolá"; "verso 6 "zumbirás"; verso 8 e 18 ". . .mandarás"; verso 9 

"embeberequeté"; verso 13 ". . . ingorossi"; verso 15 "quesinavuru".  

 

Conteúdo 

O conteúdo desse texto consiste na invocação às divindades da Nação 

Ango la: Zaze  ( tariazaze),  Cosibambe  ( incosse),  Mutacalambo ,  Burunguro ,  

Roximocumbe .  

 

Contexto 
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O contexto no qual essa prece está inser ida é o  das festas públicas.  Trata-

se de uma reza dir igida às divindades da Nação Ango la,  porém faz referências 

part iculares ao Inzó Dandaluna .  Isso pode ser observado na invocação a Ogum  

que é o  orixá  do tateto  e é a  Ogum  que se pede licença para falar,  no verso 14 

“tateto Roximocumbe”.    

E la é interpretada,  em so lo,  pelo tateto  Roxitalamim  e respondida,  

int egralmente,  pelo coral,  composto por todas as pessoas que est iverem no  

local das cer imônias.  Os f ilhos-de-santo  mais novos de inic iação, os que não  

possuem a inda sete anos de inic iados no culto ,  deitam-se de bruços no chão ; 

os mais velhos ficam em pé e o  tateto  e demais convidados de outros terreiros 

ficam sentados em cadeiras especia is.  Durante a reza,  todos esfregam as mãos 

uma na outra e mantêm a cabeça ba ixa.  

3.1.3 Diálogos 

Na comunidade Inzó  Dandaluna ,  foram regist rados t rês textos de 

int er locução: um no r itual e os outros dois no cot idiano. Analisarei,  aqui,  o  

diálogo falado durante os rituais.  

O texto de inter locução no r itual é fo rmulaico e é profer ido em três 

diferentes situações para pedir bênçãos:  

1° à hora de fazer as pr incipais refeições (almoço e jantar) quando em 

per íodo de obrigação  ou para fazer qualquer coisa no r itual; 

2° à divindade do tateto  ou de uma ebome  ( c f .C A P . I I )  em estado de possessão; 

3° entre irmãos.  

Como há a possibilidade de inter locutores diferentes para um único texto, 

chamare i o  pr imeiro de Inter locutor A e o  segundo de Inter locutor B. Em 

seguida,  co locarei o  sent ido do diálogo para a comunidade.  

 

1.  A: Mocoiú.. .?  

 

2 .  B: Mocoiú no zambi .   

  

3 .  A: Uananguê.  

 

4 .  B: Ananguê.       

             

5 .  A: i)  Ananguê ananguê,  combanda zambi  apongo marás catu mandarás.  
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        i i)  Atomanaj ira .. .  ,  profundo caio  de mona? 

 

6.  B: J i ra com zambi  apongo.  

                    

7 .  A: J ira ê j i ra ê combanda zambi  apongo marás catu mandarás.  

 

8 .  B: Aueto.  

 
 

SENTIDO NA COMUNIDADE 
 

1.  A: /Sua bênção.. . /   

  

2.  B: /Deus os abençoe/ 

 

3.  A: /Dê-me licença/ 

   

4.  B: /Licença dada/ 

  

5.  A: i)   /Eu tenho a permissão com Deus Pai,  Deus Filho, Deus Espír ito  

             Santo/  

    ii)  /Dê-me licença. . .que faz o orixá/  

 

6.  B: /Sejam abençoados por Deus/ 

  

7.  A: /Que eu seja abençoada com o Pai,  o Filho e o  Espír ito  Santo/ 

 

8.  B: /Assim seja/ 

 

Forma  

Do ponto de vista formal,  o  texto está composto por oito  partes,  cujo r itmo 

é marcado por paralelismos e assonâncias.  

Os paralelismos aparecem nas falas dos inter locutores em que um retoma a 

palavra do outro,  em resposta a uma saudação ou pedido. Na pr imeira frase,  o  

int er locutor A diz: "mocoiú . . ." e o  B responde: "mocoiú . . ."; em seguida:  
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int er locutor A: "uananguê" e o  B responde "ananguê" e,  novamente,  o  

int er locutor A retoma os vocábulos "ananguê ,  ananguê . . ." ; depo is,  

int er locutor B: "jira . . ." e o  inter locutor A "jira  ê ji ra  ê. . .".  

Há ocorrências de parale lismos com as expressões: "marás catu mandarás" 

que aparece na 5a  frase e depo is na 8a ; e "zambi apongo" que aparece 5a ,  na 7a  

e na 8a  frases.   

As assonâncias ocorrem na 5 ª e na 8ª frases: "ananguê . . .combanda  

zambi . . ." //  "marás. . .mandarás".  

 

Conteúdo  

O conteúdo desse diálogo é a formulação de pedidos de bênçãos do 

int er locutor A para o  inter locutor B. 

 

Contexto  

O contexto no qual essa inter locução está inser ida é o  dos rituais públicos 

e pr ivados e em diferentes níveis dentro dos ritos,  sendo profer ido também 

entre diferentes inter locutores.  

3.1.4 Saudações às divindades 

As saudações às divindades serão analisadas pela ordem em que elas 

aparecem nos r ituais.  
 
 
 

Aluvaiá 
 

Tatagongá: Laroiê!  /   Todos: Laroiê Exu! 
 
 

Incosse 
 

Tatagongá: Ogunhê patacori!  /  Todos: Ogunhê! 
 
 

Burunguro. 
 

Tatagongá: Oquê arô!  /  Todos: Oquê arô! 
 
 

Tariazaze 
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Tatagongá: Caô cabiecile!  /  Todos: Caô cabiecilê! 
 
 

Caiangô. 
 

Tatagongá: Eparrei Oiá!  /  Todos: Eparrei! 
 
 

Tempo 
 

Tatagongá: Zara tempo!  /  Todos: Tempuiú! 
 
 

Cavungo 
 

Tatagongá: A tô tô  ajuberô! /  Todos: A tô tô! 
 
 

Catendê 
 

Tatagongá: Euê euê! /  Todos: Aça! 
 
 

Dandaluna 
 

Tatagongá: Ora iêiê ô! /  Todos: Ora iêiê ô! 
 
 

Gangazumbá 
 

Tatagongá: Odoiá!  /  Todos: Odoiá! 
 
 

Taraquizunga 
 

Tatagongá: Saluba Nanã!  /  Todos: Saluba Nanã! 
 
 

Angorô 
 

Tatagongá: Arroboboiu!  /  Todos: Arroboboiu! 
 
 

Lemba 
 

 Tatagongá: Epa babá! /  Todos: Epa babá! 

 

Forma  
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Do ponto de vista formal,  as saudações se est ruturam pela exclamação, 

com caracter íst icas inter jet ivas,  pr imeiramente de um intérprete ( tatagongá)  

e,  em seguida,  a exclamação do coral,  composto pelos outros membros da 

comunidade. A voz do coral repete as palavras do intérprete com pequenas 

var iações,  ora acrescentando vocábulos,  como na saudação a Aluvaiá:  laroiê!  

/  laroiê Exu! ; ora supr imindo-os,  como na saudação a Incosse:  Ogunhê 

patacori! /  Ogunhê! ; ora,  à maneira de complementação, como na saudação a 

Catendê:  euê euê! /  Aça! ; ora de modo quase totalmente diferente,  como na 

saudação a Tempo:  zara  Tempo! /  Tempuiú! 

 

Conteúdo 

O conteúdo desses textos é o  de saudar,  louvar e,  ao mesmo tempo, chamar  

as divindades.  O tempo e o  espaço podem ser divididos em duas etapas: a  

pr imeira é a saudação feit a,  geralmente,  pelo tatagongá ,  mas não somente por 

ele,  e a saudação pelo coral,  como em resposta à primeira.  

 

Contexto  

O contexto no qual essas saudações estão inser idas é o  de se prestar  

homenagens e reverências às divindades nos r ituais,  sejam eles públicos ou 

não. 

3.1.5 Cantigas 

No Candomblé,  dá-se o  nome de cant iga  a todas as mús icas entoadas nos 

r ituais (cf.cap.2-2.1.2).  O termo, geralmente,  vem acompanhado pelo nome da 

divindade, da ent idade ou da situação à qual se refere.  Assim, se diz:  cant iga 

de Oxum ,  cant iga de Oxosse ,  cant iga de Caboclo ,  cant iga de fundamento  etc.   

No Inzó Dandaluna ,  foram co letadas cant igas dedicadas aos 13 inquices:  

Aluvaiá ,  Incosse ,  Burunguro ,  Tariazaze ,  Caiangô ,  Tempo ,  Cavungo ,  Catendê ,  

Dandaluna ,  Gangazumbá ,  Taraquizunga ,  Angorô ,  Lemba ; e  também cant igas 

referentes à abertura e preparação das cer imônias públicas e de inic iação. 

Serão, aqui,  regist radas algumas das cant igas ana lisadas,  como uma 

amostragem do repertório  inventar iado na comunidade. Elas serão t ranscr itas 

at ravés da ortografia da língua portuguesa,  buscando ser fiel à pronúncia dos 
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int érpretes; e,  ao lado, co locarei a “fórmula r ítmica”22 (cf.cap.2-2.1.2) e o  seu 

sent ido para a comunidade. 

a) Cantigas referentes à defumação 

São entoadas duas cant igas de defumação em que a segunda é uma 

complementação da pr imeira.  
 

               1 a can tiga  

1 Nossa senhora  
2 incensou seus bentos filhos  
3 Incensou,  
4 deu para cheirar 
5 E eu incenso essa aldeia 
6 Pro mal sair  
7 e a felicidade entrar 

Ritmo: congo-de-ouro 
Sentido na comunidade: ato de purificação 
através do incenso. 

 
 

Forma 

Essa pr imeira cant iga,  entoada em língua portuguesa,  está est ruturada em 

uma única est rofe de sete versos irregulares,  cujo r itmo está marcado por uma 

única r ima nos versos 4 e 7 (cheirar/entrar) e pelo paralelismo do verbo  

incensar nos versos 2,  3 e 5 (incensou/ incensou/ incenso).  

 

Conteúdo 

A cant iga refere-se ao ato de purificação do ambiente.  O espaço e o  tempo  

são expressos por verbos no presente e no passado, inter ligando do is 

aspectos: memória e presente.  

O pr imeiro verso apresenta os verbos em terceira pessoa : “Nossa Senhora 

incensou" (passado).  No terceiro verso, a mãe-pequena  da Casa é quem 

prat ica a ação de incensar: verso 5 "E eu incenso essa aldeia".  Ela incensa 

(presente) a “alde ia”,  espaço da memória ancestral,  local sacramentado (no 

presente) pelo aroma das ervas.  

O tempo verbal e as pessoas do discurso sofrem uma alt eração, do pretérito  

perfe ito  para o  presente do indicat ivo e da 3a  para a 1a  pessoa do singular :  

versos 1 “Nossa Senhora"; 2 "incensou seus bentos filhos" e verso 5 "e eu 

incenso essa aldeia”.  A mãe-pequena  se  assemelha,  nesse momento, à santa 

                                                
22 Expressão utilizada por Vatin (2005), para referir-se ao ritmo específico da cantiga. 
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católica mais difundida no Brasil,  reafirmando o sincret ismo com o  

catolicismo. 

O tempo verbal tem importância fundamental na cant iga.  Os versos 2,  3 e  

4,  respect ivamente,  "incensou seus bentos filhos,  //  Incensou, //  deu para 

cheirar,"  possuem o verbo no passado; o  que, simbo licamente,  se refere ao 

tempo e espaço da memória; ao passar para o  tempo presente,  no verso 5 "E 

eu incenso essa aldeia, " situa as pessoas no ambiente atual.   

Estando o verbo na 3a  pessoa,  mostra a  distância das pessoas em relação à 

cer imônia.  Ela está começando e será necessár io  incluir a todos no espír ito  do 

r itual.  Aos poucos,  muda-se do passado  para o  presente e da 3a  para a 1a  

pessoa.  

 

               2 a  can t iga  

1 Estou louvando  
2 Estou incensando              
3 A casa de tateto Ogum 

Ritmo: congo-de-ouro 
Sentido na comunidade: continuação do 
ato de purificação através do incenso. 

 

Essa segunda cant iga é uma cont inuidade da pr imeira e  nela aparecem do is 

termos de línguas negro-afr icanas: tateto  e Ogum .  

 

Forma 

O texto dessa segunda cant iga é composto por uma est rofe de t rês versos,  

cujo r itmo é marcado pelo paralelismo no 1° e 2° versos,  at ravés da repet ição 

do verbo estar "estou" e pela r ima entre as duas formas nominais de gerúndio :  

"louvando/ incensando", o  que caracter iza uma ação cont ínua. Esse r itmo é 

quebrado pelo últ imo verso "A casa de tateto Ogum",  mas que se restaura pela 

repet ição. 

 

Conteúdo 

O conteúdo da cant iga está ligado ao da pr imeira,  ou seja,  ela dá 

cont inuidade ao ato de pur ificação do ambiente; entretanto,  o  espaço e o  

tempo se referem ao presente.  

O tempo verbal permanece no presente e na 1a  pessoa do singular nos do is 

versos: verso 1 “estou louvando" e verso 2 "estou incensando”, dando a 

impressão simbó lica de que a mãe-pequena  fala  e age,  expressando a 
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linguagem enquanto ação; é o  falar e o  fazer a um só tempo, pois enquanto a 

cant iga vai afirmando e reafirmando o ato de incensar,  ela vai executando a 

ação.   

No verso n° 3 "A casa de tateto  Ogum",  ocorre uma mudança na concepção 

do espaço. Se na pr imeira cant iga,  o  espaço refer ido era a “aldeia”; nessa 

segunda, aquele espaço se t ransforma em um espaço concreto e atual:  é  o  

local onde todos se encontram no tempo presente e esse espaço tem um nome 

próprio: é a “casa de tateto  Ogum”,  marcando a presença dos vocábulos tateto  

e  Ogum  de línguas negro-afr icanas.   

 

Contexto 

O contexto no qual as duas cant igas estão inser idas é o  do ato da 

defumação pela mãe-pequena .  É um momento em que todos,  membros da 

comunidade e ass istência,  são envo lvidos pela fumaça perfumada das ervas; e  

os movimentos de se levantar,  esfregar  as mãos uma na outra e sentar-se 

const ituem uma exper iência corporal facilit adora da interação com o todo do 

r itual.  

b) Cantigas de louvação à pemba 

 

   1 a  can tiga  

1 Ô qui pembê 
2 Ô qui pemba 
3 Auenda  cassanje 
4 Auenda de angola 
5 Ô qui pembê 
6 Samba angola 

Ritmo: muzenza 
Sentido na comunidade: A pemba é o pó 
branco usado nos rituais da casa para trazer 
a harmonia para o ambiente. 

 
 

       2 a  can t iga  

1 Pemba dilê mona mona 
2 Ô qui pembê 
3 Pemba dile mona mona 
4 Ô qui pemba 

Ritmo: muzenza 
Sentido na comunidade: essa cantiga é 
dirigida diretamente às mulheres, 
revelando que a pemba é de axé.  

 

Forma 
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A pr imeira cant iga é const ituída por uma est rofe de seis versos e o  seu 

r itmo é marcado pelo parale lismo,  havendo apenas os versos 3  e 4  com o 

mesmo número de sílabas poét icas.  

Toda a cant iga contém paralelismos: o  verso 2 "ô qui pembê" reafirma o 

verso n° 1 "ô qui pembê  ",  havendo uma mudança do fonema /-be/  do verso 1 

para /-ba/  do verso 2,  marcando o ritmo da cant iga.  Os versos 3 e 4 repetem o 

termo "auenda".  O verso 5 t raz,  novamente,  o  termo "pemba" e o  verso 6,  o 

termo "angola".  

Os versos 3 e 4 são redondilhas menores: 

 

3 a/uen/da/ca/ssan/ ji 

4 a/uen/da/de an/go/ la 

 

A segunda cant iga possui uma est rofe de quatro versos que se repetem,  

ocorrendo a var iação nos fonemas /-be/ /-ba/: nos versos 1 "pemba . . ."; 2 ". . .  

pembê" e quatro ". ..  pemba" que marca o ritmo de maneira diferente.  

 

Conteúdo 

O conteúdo das duas cant igas é o  de louvação à pemba .  

 

Contexto 

O contexto no qual as duas cant igas estão inser idas é o  da realização dos 

atos de pur ificação nos r itos.  A pr imeira cant iga é entoada algumas vezes,  

dando seqüência à segunda no mesmo r itmo musical: muzenza .   

c) Cantigas de louvação à Bandeira da Nação Angola 

 
  1 Bandeirá-á, bandeira branca 
  2 É bandeira angola 
  3 Bandeira branca é bandeirá ... 
  4 Bandeira branca é angola real 

Ritmo: congo-de-ouro 
Sentido na comunidade: faz-se a reverência 
à Bandeira da Nação Angola, pendurada no 
mastro, na entrada da Casa. 

 
 

Forma 

Essa cant iga está est ruturada em uma est rofe de quatro versos,  marcados 

pelo parale lismo. 
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O texto todo é composto pela repet ição das palavras:  bandeira ,  branca  e  

angola ,  num jogo sonoro contrast ivo. No verso 1 há um pro longamento do 

segmento fônico "bandeirá-á" contrastando com a seqüência do mesmo verso 

"bandeira branca"; o  mesmo ocorrendo no verso 3,  mas,  inversamente,  

"bandeira branca é bandeirá. . .",  com deslocamento do acento para a últ ima 

sílaba,  r imando com “real”.  A est rofe possui 24 fonemas /-a/,  suger indo um 

visual de abertura,  de clar idade, análogo à cor da bandeira.    

 

Conteúdo 

O conteúdo é a reverênc ia à Bandeira da Nação Ango la em que tempo e 

espaço podem ser analisados segundo duas perspect ivas: uma perspect iva 

diacrônica e outra sincrônica.  

No últ imo verso "Bandeira branca é angola real" sugere um tempo e um 

espaço histór icos,  podendo estar se refer indo ao ant igo reino  de Ango la 

(=Ndongo) (cf.cap.1),  de onde foram trazidos para o  Brasil inúmeros cat ivos; 

mas,  o  tempo e o  espaço podem ser sincrônicos,  po is os Candomblés de Nação 

Ango la podem ser considerados como pequenos reinos,  pela sua est rutura 

hierárquica,  onde ficam hasteadas bandeiras brancas representat ivas,  marcos 

da nação, podendo o Inzó Dandaluna ,  s imbo licamente,  ser uma extensão do 

reino da Nação Angola Tombensi .   

 

Contexto 

O contexto no qual a cant iga está inser ida é o  do iníc io das festas  públicas 

em que se louva a bandeira da nação. Todos os freqüentadores das festas  

sabem que se t rata de uma bandeira branca que ocupa um lugar de destaque na 

entrada da Casa.  

d) Cantigas para a divindade Aluvaiá/Exu 

 

1 a  can t iga  

1 Pombojira jamucanguê  
2 oia o rê rê 
3 Pombojira jamucanguê 

Ritmo: cabula 
Sentido na comunidade: Esta cantiga se 
refere a Exu, cujo nome seria bombojila. É 
um convite para que Exu venha visitar a 
Casa. 

 
 

2 a  can t iga  Ritmo: cabula 
Sentido na comunidade: é uma saudação a 
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1 É um góia, é um góia 
2 É um góia ê 
3 É um góia, é um góia 
4 É um laroiê 

Exu, dizendo que ele é o rei da sala. 

 
 

3 a  can t iga  

1 Tenda tendá Pombojira tendá 
2 Tenda tendá Pombojira  
3 tendaió 

Ritmo: barravento 
Sentido na comunidade: louvação e 
reverência a bombojila.  

 
 

4 a  can t iga  

1 Mavulu tango naquata ilê 
2 Mavulu tango naquata ilê 
3 Mavilê 
 
resp.  Tango naquata ilê 

Ritmo: barravento 
Sentido na comunidade: pede-se a Exu que 
retire todos os carregos, toda a parte 
negativa que estiver na casa. 

 
 

5 a  can t iga  

1     Ê mavile é mavambu 
 
resp.  Recompensuê ia ia ia 
       Recompensuá 

Ritmo: congo-de-ouro 
Sentido na comunidade: faz-se o 
agradecimento pela presença da divindade. 

 
 

6 a  can t iga  

1     Exu ganga no aro 
 
resp. É de tê tê tê 

Ritmo: congo-de-ouro 
Sentido na comunidade: a divindade Exu 
está observando as oferendas antes da sua 
entrega. 

 
 

7 a  can t iga  

1 Agô eleguebá 
2 Leguebara Lonan 
 

Ritmo: congo-de-ouro 
Sentido na comunidade: formula-se um 
pedido de desculpas a Exu por tê-lo tirado 
do seu local para vir na casa. Lonan é o 
senhor de todos os caminhos. E se entrega 
a ele as oferendas do padê. 

 

Forma 

Do ponto de vista formal,  o  r itmo desses textos é marcado pelo para lelismo  

e pela r ima.  
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A pr imeira cant iga é composta por dois versos que são repet idos pelo  

int érprete e,  em seguida,  também repet idos pelo coral,  com uma pequena 

alteração no ritmo melódico.  

A r ima ocorre nos versos 1 e 2,  repet indo-se nos versos 3 e 4: jamucanguê 

/  rê rê .  

A segunda cant iga repete os termos: “É um góia”,  nos t rês pr imeiros 

versos,  modificando-se no últ imo verso para “É um larioiê”,  r imando com o 

verso 2 “É um góia ê”.   

A terceira cant iga é formada por uma est rofe de t rês versos composta pelas 

palavras: tenda  e  pombojira ,  tendo, no últ imo  verso o termo /ió/  que parece 

ser int roduzido com o propósito  de marcar o  ritmo. O mesmo parece se dar na 

var iação de acento em: “tenda/ tendá”.  Essa alternância da sílaba tônica 

provoca uma r ima int erna no pr imeiro e no segundo versos “tendá/tenda”.  

A quarta cant iga se compõe de uma est rofe de t rês versos e a resposta.  Os 

versos 1 e 2 têm a mesma construção “mavulu tango naquata ilê”,  r imando 

com o verso 3 “mavilê”.  A cadência é marcada no final de todos os versos e  

resposta pelo fonema /-ê/ .  

A quint a cant iga é composta por um verso e resposta,  tendo, na resposta,  a  

var iação dos segmentos fônicos na palavra recompensuê/recompensuá .  Nessa 

cant iga,  o  coral completa o  enunciado “recompensuê iá iá iá / / recompensuá”,  

ocorrendo a r ima “iá /recompensuá”.   

A sexta cant iga é composta por um verso e resposta,  marcado pela 

repet ição dos fonemas /- tê/ ,  também tendo o seu enunciado completado pelo  

coral “É de tê tê tê”.  

A sét ima cant iga é composta por uma est rofe de do is versos,  cuja cadência 

se dá at ravés do parale lismo  do termo  “leguebá”.  Nessa cant iga,  o  coral 

retoma todo o enunciado. 

 

Conteúdo 

No seu conjunto, é possível se observar  o conteúdo dessas cant igas pela 

seqüência temát ica at ravés da gradação, compondo uma dia logicidade: 

1.  convite à divindade;  

2.  saudação (rei da sala) ;  

3.  louvação e reverência; 

4.  pedidos para ret irar forças negat ivas;  
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5.  agradecimentos pela presença da divindade;  

6.  a divindade observa as oferendas (se são do seu agrado ou não);  

7.  pedido de desculpas à divindade e entrega das oferendas.  

Essa seqüência temát ica é estabelecida por uma organização espaço-

temporal em relação ao diálogo, aliada ao esquema melódico e à duração de 

cada cant iga.  

 

Contexto 

O contexto no qual elas estão inser idas é o  da entrega das oferendas do 

padê  a Aluvaiá/Exu  (cf.cap.2).   

e) Cantigas para a divindade Incosse/Ogum 

 

1 a  can t iga  

1 Incosse panzo tará mensá gongá 
 
resp.  Góia ê a ê, 
        góia ê a ê 
        góia ê 

Ritmo: congo-de-ouro 
Sentido na comunidade: Ogum é o pai 
maior e os olhos de seus filhos. 

 
 

     2 a  can t iga  

1 Senzala senzá o dilê  
2 Senzala senzá o dilê aê Incosse 
 
resp.  É puramô 

Ritmo: congo-de-ouro 
Sentido na comunidade: as senzalas 
(braceletes de palha da costa) são usadas 
por amor à divindade. 

 
 

3 a  can t iga  

1 Fala Ogunhê 
2 é de malembale 
3 Ai, ai Ogum á, 
4 é de malembale 
 
1 Ogunhê é meu pai, 
2 Venha me vale(r)  
3 Ai, ai Ogum á 
4 É de malembale 

Ritmo: barravento 
Sentido na comunidade: pedido de 
misericórdia à divindade. 
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Os textos dessas cant igas dedicadas a Incosse ,  também designado como 

Ogum ,  const ituem um código em que há,  claramente,  uma mistura entre 

termos de línguas negro-afr icanas com a língua portuguesa.  

 

Forma 

Do ponto de vista formal,  o  r itmo é marcado pelo movimento repet it ivo dos 

segmentos fônicos,  pelo paralelismo e pela assonância.   

A pr imeira cant iga é composta por um único verso e pela resposta 

completada pelo coral,  cujo r itmo é marcado pela assonância  

“tará /mensá/gongá”,  pelo parale lismo “góia ê”,  marcando o contraste sonoro 

do verso com a resposta /. . .gongá/  / . ..góia ê/ .  

A segunda cant iga é composta por dois versos,  cujo r itmo é marcado pelo  

paralelismo “senzala /senzá/dilê” e pelos / -o/; /-aê/ .  

Na terceira cant iga,  composta por duas est rofes de quatro versos cada uma,  

fica clara a mistura entre os códigos lingüíst icos,  como no verso 1 da segunda 

est rofe : "Ogunhê é meu pai".  

O r itmo se dá at ravés: 

-  dos paralelismos, sobretudo, nos versos 3 e 4 da pr imeira est rofe "ai  ai  

Ogum á / / É de malembale" que se repetem nos versos 3 e 4 da segunda 

est rofe ;  

-  do mesmo número de sílabas métr icas: 

� os versos 1 e 2 da pr imeira est rofe são tetrassílabos: 

 

1  fa/ la o/gu/nhê/ 

2  ve/nha/me/va/ le(r)/     

 

� os versos 3 e  4 da pr imeira e segunda est rofes são redond ilhas 

menores: 

 

3 ai/ai/o/gum/á/ 

4 é/de/ma/ lem/ba/ lê  

 

Conteúdo 

O conteúdo pode ser interpretado pela organização espaço-temporal em 

relação à duração de cada cant iga.  Essa duração, entretanto, var ia de uma para 
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outra e depende de acontecimentos específicos.  Por exemplo, a pr imeira 

cant iga marca o espaço e o  tempo estabelecidos pela ação dos cumprimentos 

das pessoas aos espaços fundamentais  da Casa; é o  momento em que 

“o fic ialmente” se inicia  o  xirê .  As demais cant igas vêm numa seqüência em 

que o tempo e o  espaço podem estar ligados a outros fatores: t ranse de 

possessão, pedidos à divindade etc.  

 

Contexto 

O contexto no qual elas estão inser idas é o  de louvação, saudação e 

chamamento da divindade Ogum .  A 3a  cant iga,  no 1° verso da 2a  est rofe:  

“Ogunhê é meu pai”,  revela uma das par t icular idades do Ogum  cultuado no  

Inzo Dandaluna ,  ou seja,  ele é o  pai  da comunidade (cf.cap. II- I ;2-2.1).   
 

Comparação textual 

Todas as cant igas regist radas foram analisadas de forma similar.  

Fo i possível perceber a existência de poucas cant igas somente em língua 

portuguesa; algumas possuem uma mistura de termos em português e em 

línguas negro-afr icanas; outras,  com termos somente em línguas negro-

afr icanas.   

Do ponto de vista da expressão, pude constatar,  nas diferentes cant igas 

inventar iadas,  as mesmas caracter íst icas:  os paralelismos, a dist r ibuição da 

sílaba tônica,  os pro longamentos dos segmentos fônicos.  Enquanto poema 

escr ito  observa-se o  ritmo constante,  as r imas,  as assonâncias,  a melodia,  o  

som. 

O conteúdo revela a mito logia presente nos Candomblés Ango la e o  

contexto no qual essas cant igas se inserem é o socioreligioso. 

Assim, a análise da forma, conteúdo e contexto permit iu observar as 

caracter íst icas pr incipais do repertório  musical dessa comunidade. 

3.1.6 Lenda  

Uma lenda fo i regist rada por ocasião dos ritos do Congoluandê  realizados 

durante o mês de agosto,  momento em que um dos convidados,  também tateto  

de uma outra Casa de Nação Ango la,  cujo nome iniciát ico é Tolomitalangüesi ,  

contou a lenda abaixo numa roda, em que estavam presentes o  tateto  
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Roxitalamim  e alguns dos seus f ilhos-de-santo  nas dependências do Inzó 

Dandaluna .  

 
1. .... segundo lendas, 
2. segundo histórias, 
3. segundo lendas, 
4. é é é... 
5. nas a... 
6. regiões ou aldeias, 
7. vamos dizer assim, 
8. aonde, 
9. cada um,  
10. tinha sua é é é  
11. sua moradia, 
12. suas terra pra plantá, 
13. então ele, 
14. cada um... 
15. daqueles mandante aquele povo, 
16. aqueles povos daquela aldeia, 
17. fazia seu plantio, 
18. uns plantava o milho, 
19. outros, 
20. a mandioca, 
21. outro a a a a... 
22. o feijão,  
23. outros, 
24. enfim, 
25. cada um fazia seu plantio, 
26. outro cará, 
27. outro inhame, 
28. e quando é é é... 
29. o pessoal da aldeia, 
30. cada um juntava na sua colheita, 
31. que era em agosto, 
32. começava a colheita, 
33. fazia aquela festa, 
34. só que todos pessoal, 
35. de cada aldeia, 
36. quando fazia festa, 
37. todo mundo se reunia naquela casa, 
38. porque ali ia ser servido, 
39. todos os alimentos, 
40. de todos, 
41. de todos os orixás, 
42. pra que o povo comesse, 
43. era oferecido ao orixá, 
44. e também ao povo, 
45. como um remédio, 
46. um alimento do corpo e da alma, 
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47. é é é... 
48. pra que, 
49. aquele ano não ocorresse a peste, 
50. nem a miséria, 
51. dentro do plantio, 
52. dentro da lavoura, 
53. fosse um ano progressivo, 
54. fosse um ano de fartura, 
55. segundo lendas, 
56. quando eles deixaram de fazer isso, 
57. sempre tem algum... 
58. na, 
59. na nossa casa, 
60. sempre tem algum que não acredita muito,  
61. né? 
62. que um dos chefes das aldeias, 
63. de uma das aldeias, 
64. deixô de fazê-lo, 
65. porque achô... 
66. que era bobage, 
67. aí... 
68. foi aquele desastre né? 
69. foi um ano de fome né? 
70. deu gafanhoto, 
71. deu peste, 
72. deu miséria, 
73. destruíram a lavoura, 
74. destruíram tudo, 
75. aííí... 
76. aqueles que conseguiram, 
77. ainda tirá um pouquinho de alimento, 
78. ao invés de fazê, 
79. de guardá pra se alimentá, 
80. foi pidi misericórdia a Obaluaê, 
81. a Omolu, 
82. e a Tempo, 
83. vamos colocá isso, 
84. que tá tudo ligado,  
85. tá entendendo? 
86. aí, 
87. fizeram a festa com o pouquinho, 
88. e... 
89. todo mundo comeu, 
90. foi servido em nome de todos orixás, 
91. todos os orixás participa, 
92. mas, 
93. nem todos se vestem tá? 
94. então, 
95. que que acontece? 
96. aí, 
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97. fizeram a mesa, 
98. oferecendo aos orixás, 
99. no outro ano, 

100. o ano foi próspero, 
101. e farto, 
102. então, 
103. começaram a entendê, 
104. que não poderia deixá de fazê o conguluandê, 
105. o olubajé, 
106. o tabuleiro do Omolu tá? 
107. aí, 
108. quer dizer, 
109. isso é uma das coisas que é feito, 
110. que é pra podê, 
111. não reiná a miséria, 
112. nem a a a a... 
113. desgraça... 
114. porque, 
115. a fome é uma desgraça, 
116. Deus queira me perdoá, 
117. nos perdoá dentro da casa... 
118. então, 
119. é feito esse o o o... 
120. conguluandê e o tabuleiro pro orixá para que, 
121. seja um ano próspero, 
122. como o nosso ano começa, 
123. exatamente em agosto, 
124. costuma as más línguas dizê, 
125. que agosto é o mês do desgosto, 
126. mas não é isso, 
127. é o início de tudo.  

 

Essa lenda, em língua portuguesa,  possui elementos lingüíst icos 

caracter íst icos da expressão popular e  poucos termos de línguas negro-

afr icanas,  aparecendo somente o nome da divindade ora Omolu ,  ora Obaluaê .  

 

Forma 

Do ponto de vista formal,  o  tateto Tolomitalangüesi ,  int érprete dessa 

lenda, constrói o  seu texto num r itmo que se caracter iza pe la fragmentação, 

pelos paralelismos, pelos pro longamentos em alguns segmentos fônicos e pela 

enumeração. 

Os parale lismos ocorrem para reforçar o  que fo i dito  antes,  por exemplo:  

linhas 15 e 16 "daqueles mandante aquele povo // aque les povos daquela 

aldeia"; linhas 90 e 91 "fo i servido em nome de todos orixás,  //todos os orixás 
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part icipa,"; e,  em alguns momentos da narrat iva,  parece querer deixar claro se 

t ratar de um texto contado por outros intérpretes,  como por exemplo: nas 

linhas 1,  2 e 3 ". . . .segundo lendas //  segundo histórias //  segundo lendas".  

A enumeração é ut ilizada como forma de explicação, por exemplo: linhas 

18 "uns p lantava o milho"; linha 19 "outros"; linha 20 "a mandioca"; linha 25 

"cada um fazia seu plant io"; linha 26 "outro cará; linha 27 "outro inhame". 

Os pro longamentos em segmentos fônicos parecem ocorrer pela busca de 

termos apropr iados pelo int érprete,  como por exemplo: linha 4 "é é é. . ."; linha 

10 "t inha sua é é é"; linha 21 "outro a a a a. . ."; linha 27 "e quando é é  é. . ."; 

linha 74 "aííí. . ." linha 118 "é feito  esse o  o  o .. .".  

 

Conteúdo 

O assunto abordado pelo tateto Tolomitalangüesi  é  a lenda sobre as 

aldeias,  provavelmente,  em Estados afr icanos,  sobre os r it uais do plant io  e  da 

co lheit a pelos aldeões.  

O tempo e o espaço podem ser divid idos em: atual e da memória,  havendo 

uma mistura entre os do is,  po is,  ao mesmo tempo em que sit ua a lenda no 

tempo e no espaço da aldeia,  tempo da memória,  repent inamente,  a co loca no  

presente e no espaço daquela comunidade. Isso pode ser observado das linhas 

55 à 60 "segundo lendas,  //  quando eles deixaram de fazer isso,  //  sempre tem 

algum.. . //  na,  //  na nossa casa,  //  sempre tem algum que não acredit a muito,".   

Dentro desse conteúdo, ele insere um d itado popular: linha 124 "agosto é o 

mês do desgosto" e uma crença popular nas linhas 131 "a fome é uma 

desgraça,"; linha 132 "Deus queira me perdoá,"; linha 133 "nos perdoá dentro 

da casa. . .” Essas linhas referem-se à crença popular de que não se deve falar a  

palavra "desgraça" dentro de casa porque a at rai.  

 

Contexto 

Essa lenda, contada de forma improvisada, pelo tateto Tolomitalangüesi ,  

está inser ida no contexto dos rituais do Congoluandê  que ocorrem durante o  

mês de agosto.  Ele conta a lenda, de maneira bastante informal,  para um 

grupo de pessoas do Inzó  Dandaluna ,  num momento de intervalo de um dos 

r ituais secretos.   
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3.1.7 Expressões uti lizadas no cotidiano 

Essas expressões foram reco lhidas em conversas informais durante os 

int ervalos de diferentes festas  de candomblé e em comunidades diferentes.  

Nesses momentos,  havia informantes de diversas comunidades de Candomblé 

tanto de Nação Ango la como de outras Nações.   
 
 

Expressões Sentido na comunidade 
Sobre a obrigação  

Vô fazê a minha cabeça  
Vô raspá o meu santo 

Trata-se de alguém que vai se iniciar em 
alguma casa de candomblé. 

  
Vô tomá minha obrigação 
Vô dá minha obrigação 
Vô recebê minha obrigação  

Trata-se de alguém já iniciado e que vai se 
preparar para um recolhimento espiritual em 
homenagem aos anos de iniciação que pode 
ser de um, de três, de cinco anos, de sete, de 
catorze ou de vinte e um anos. 

Vô tomá meu oiê 
Vô recebê meu oiê  
Vô tomá meu decá 
Vô recebê meu decá  
Vô tomá minha cuia 
Vô recebê minha cuia 

Trata-se de alguém iniciado há mais de sete 
anos e que vai se preparar para um 
recolhimento espiritual, ocasião em que 
obterá o título de "irmão mais velho". 

  
Sobre a linguagem  

Falá na língua do santo  
Falá na língua de zâmbi 

Essas expressões significam que a pessoa 
conhece termos de línguas negro-africanas. 

  
Sobre a incorporação  

Ele deu santo  
Ela virô no santo  
É cantá essa cantiga e meu santo baxa 
mesmo  
O santo catô a cabeça 

Pessoa iniciada que entra em transe de 
possessão de sua divindade 

Ela bolô no santo  
 

Pessoa não iniciada que entra em transe de 
possessão de sua divindade 

Ela é iaô, roda no santo com certeza 
Ele é rodante 

Diz-se de pessoa ainda não iniciada e que 
entrará em transe de possessão 

Tenho dois anos de santo Refere-se ao tempo de iniciação 
Ele dá equê de caboclo Pessoa que finge o transe de possessão da 

entidade de caboclo 
  

Sobre as oferendas  
Vou dá comida pro meu santo A pessoa vai fazer oferendas à sua 

divindade pessoal 
O santo tá comendo Essa expressão pode ter dois sentidos:  

1° as oferendas foram feitas para uma 



 

 

 

170 

divindade e ainda se encontram dentro da 
casa no local onde foram colocadas; 
2° as oferendas não estão mais naquele 
local, mas faz pouco tempo que foram 
ofertadas à divindade, tempo esse variável 
de acordo com cada casa.  

O santo vai comê Essa expressão significa que alguém vai 
fazer oferendas à sua divindade pessoal. 

  
Sobre as comunidades  

O toque vai começar  
Vamo começá essa macumba 

Refere-se ao início de uma festa de 
candomblé 

  
Sobre cantigas  

O ogã tirô uma cantiga  O ogã cantou 
Pode azuelá, meu cumpade Dando permissão para cantar 
  

Sobre as pessoas  
Aquele iaô colocou o nome do pai-de-santo 
na praça 

Essa frase se refere a alguém que provocou 
a maledicência em relação ao seu pai-de-
santo 

Eu não vô discuti com mona de erê Essa expressão refere-se à mulher grávida 
O povo do santo São todas as pessoas com vínculos 

estabelecidos, sobretudo, pelos processos 
iniciáticos com alguma casa de candomblé. 

As mona tava tudo ouriçada Essa expressão refere-se aos  homossexuais 
Sô iniciado pro orixá Ogum 
Sô raspado e catulado 
Sou feito-de-santo  

Trata-se de alguém que já passou pelos 
processos iniciáticos  

Os meus orixá tão todos assentados Trata-se de alguém que possui um ou mais 
utensílios com objetos especiais das 
divindades ligadas à sua essência de 
natureza mítico-religiosa. 

  
Sobre a morte  

O axexê dele vai ser na outra semana Ritual referente à pessoa morta 
Ele tem que tirá a mão de vumbi da mãe dele Trata-se de alguém que precisa se submeter 

a determinados rituais com uma mãe ou pai-
de-santo para se desligar da mãe-de-santo 
falecida. 

  
 
 
 
 
 

Forma  
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Do ponto de vista formal,  essas expressões se caracter izam pelo tom 

co loquia l e  pelo  português popular,  com alguns termos de línguas negro-

afr icanas.  

 

Conteúdo 

O conteúdo versa sobre os diferentes assuntos,  tais como: a obrigação ,  a 

linguagem, a incorporação, as oferendas,  as comunidades,  cant igas,  as 

pessoas,  a morte; e se referem às exper iências vividas pelos int er locutores no  

candomblé.  

 

Contexto 

Essas expressões estão inser idas no contexto das conversas informais entre 

diferentes inter locutores.  Elas ocorrem na vivência e na int eração dos grupos 

de diferentes comunidades que sempre se encontram nas festas de candomblé.   
 
 

3.2 Terreiro Loabá 

 

No Terreiro Loabá  foram reco lhidos quatro t ipos de textos orais:  

discursos,  saudações,  cant igas e expressões ut ilizadas no cot idiano. A ordem 

de apresentação se dará conforme regist ro  e cronologia do r itual.  
 

3.2.1 Discursos 

Serão analisados do is discursos profer idos,  dentro do ritual,  pela mameto  

Indandalacata:  um, na cerimônia pública dos r itos de renovação e o  outro, 

uma das partes de elocuções pro fer idas,  especificamente,  nos r ituais do Dia 

do  Indumbe .   

a) Discurso 1: festa referente aos ritos de renovação 

 

Esse pr imeiro discurso fo i profer ido no início da festa  pública,  últ ima fase 

dos r itos de renovação. A festa  é dedicada aos inquices l igados à agr icultura:  

Incosse ,  Mutacalambo  e  Catendê .  A mameto  pro fer iu-o,  em pé, próxima de 

sua cadeira.  
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1. Data de passagem de ano,  
2. de colheita do inhame.  
3. É a primeira festa do ano.  
4. A árvore leva um ano dando flores,  
5. folhas,  
6. frutos,  
7. se fortalece,  
8. brota novamente,  
9. e dá frutos:  
10. é a passagem do ano.  
11. Que não seja pra nós só as perdas,  
12. mas que nos fortaleçamos  
13. e acreditemos sempre no recomeço.  
14. O Sol nasce todos os dias. 

 

Forma 

Do ponto de vista formal,  o  texto se constrói at ravés da metáfora,  do 

paralelismo e da enumeração.   

A metáfora de co lher o  que se plantou está caracter izada, sobretudo, nos 

versos 10 "é a passagem do ano." e 11 "Que não seja pra nós só as perdas,".   

Essa linha 10 const itui um paralelismo  em relação ao pr imeiro verso "Data 

de passagem de ano" e também explica a enumeração das linhas anter iores,  4  

à 9,  respect ivamente,  “A árvore leva um ano dando flores,  //  fo lhas,  //  frutos,  

//  se fortalece,  //  brota novamente e dá frutos:”.   

 

Conteúdo 

O conteúdo dessa elocução é a  metáfora da passagem do ano. Ela é  

estabelecida num tempo configurado pelo espaço de um ano.  

As linhas 2 "de co lhe ita do inhame." e  3 "É a pr imeira festa do ano" ligam 

a co lheita do inhame com a festa:  o  inhame fo i plantado e é co lhido, assim 

como foram feitos os r ituais de renovação que culmina na festa .  É a passage m 

do tempo entre o  plant io  e a co lheita do inhame; é a passagem do tempo entre 

o  final de um ano litúrgico e o  início de outro para a comunidade.  

A linha 11 "Que não seja pra nós só as perdas," refere-se tanto ao colet ivo 

quanto ao individual.  No per íodo de um ano, entre oferendas e r itos,  se 

plantou e se colheu: é a vida co let iva que se reflete na individual.   

A mameto  fala da esperança que renasce a cada novo ciclo: linhas 13 "e 

acredit emos sempre no recomeço" e 14 "O so l nasce todos os dias."  
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Contexto 

O contexto desse discurso é o  da festa  pública que dá início ao calendár io  

litúrgico no Terreiro Loabá .  Essa festa  faz parte dos r itos de renovação da 

Casa e marca o recomeço de suas at ividades.   

Por t rás da sua palavra está a intenção de mostrar às pessoas os c iclos da 

vida tanto religiosa quanto pessoal,  ligando-os,  metafor icamente,  aos ciclos 

da natureza.  

  

b)Discurso 2:  Dia do Indumbe   

 

Durante as at ividades do Dia  do Indumbe ,  a mameto  pro fer iu alguns 

discursos.  Analisarei,  aqui,  o  seguinte discurso: 

 
1. Ao entrar aqui e ver um dia de Indumbe,  
2. muitas pessoas poderiam perguntar:  
3. mas,  
4. pra que isso?  
5. Pra que ficar falando,  
6. ah,  
7. bota as pessoas na roda,  
8. toca o atabaque,  
9. elas dão santo e deu,  
10. é isso que elas querem.  
11. Mas,  
12. neste manzo,  
13. mameto Loabá,  
14. mameto Indandalacata,  
15. não pensam assim,  
16. porque,  
17. ao entar nessa roda,  
18. ao vir tentar conhecer a casa do santo,  
19. vocês não estão conhecendo só uma casa de candomblé,  
20. vocês estão resgatando a sua história,  
21. então,  
22. quando eu venho aqui 
23. e digo o que eu quero,  
24. eu tenho que saber  
25. que o que eu vou aprender,  
26. aqui dentro,  
27. antecede a palavra,  
28. é a religiosidade de matriz africana,  
29. é a religião dos meus ancestrais,  
30. é aquilo que os meus ancestrais  
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31. foram arrancados de sua terra de origem,  
32. jogados aqui  
33. e tiveram que manter,  
34. sabe,  
35. fosse embaixo de esteira,  
36. fosse embaixo de alguma madeira,  
37. sabe,  
38. dentro da senzala,  
39. seja no meio do mato,  
40. em alguns momentos escondido,  
41. fosse num período em que tivesse roça...  
42. eu tenho que ter essa valorização.  
43. Se hoje eu consigo dizer a palavra có macuiú,  
44. se eu consigo falar,  
45. em outra nação:  
46. o mojubá,  
47. o motumbá,  
48. o colofé...  
49. alguém trouxe isso pra nós,  
50. alguém guardou isso.  
51. Gente...  
52. são 505 anos pra gente conhecer essas palavras!  
53. Então,  
54. eu não posso vir numa casa de candomblé,  
55. botar uma saia e dançar,  
56. simplesmente,  
57. sem conhecer a sua história  
58. porque,  
59. quando as pessoas vão pra alguma coisa,  
60. elas têm que saber o porquê e pra quê,  
61. porque senão,  
62. não tem sentido.  
63. Então,  
64. vocês têm que saber por que e pra quê.  
65. Por que eu vim?  
66. Vocês poderiam responder:  
67. ah,  
68. porque eu gosto.  
69. Não!  
70. Há um grito ancestral dentro de cada um de nós,  
71. que estamos aqui dentro desta sala,  
72. então,  
73. há um grito ancestral.  
74. Viemos,  
75. primeiramente,  
76. por isso.  
77. Pensamos nós que estamos aqui porque,  
78. ah,  
79. achei bonito...  
80. não,  
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81. existe algo que antecede,  
82. que está acima da nossa cabeça,  
83. que dirige e permite que a gente faça as coisas 
84. e,  
85. esse algo,  
86. esse grito ancestral,  
87. fez com que viéssemos.  
88. Então,  
89. eu tenho que conhecer essa história.  
90. Então,  
91. quando eu digo quem sou,  
92. eu tenho que dizer o meu nome sim,  
93. tenho que dizer quem são os meus pais biológicos sim,  
94. tenho que dizer quem é minha família de santo sim,  
95. e tenho que saber que sou também de onde,  
96. tá,  
97. de onde,  
98. e,  
99. se a gente busca as pessoas,  

100. sabem a sua origem,  
101. então,  
102. nós temos que saber a nossa origem,  
103. entendeu?  
104. Eu posso dizer:  
105. nasci no Brasil,  
106. minha origem é africana. 
 
 

Forma 

Nesse discurso,  o  código lingüíst ico ut ilizado pela mameto  é  o  da língua 

portuguesa,  aparecendo nove termos de línguas negro-afr icanas: indumbe ,  

manzo ,  mameto ,  Loabá ,  Indandalacata ,  có macuiú ,  mojubá ,  motumbá ,  colofé .  

Do ponto de vista  formal,  o  r itmo do texto se constró i at ravés de 

paralelismos e enumerações.  

Os paralelismos da linha 5 “pra que ficar  falando,” reforça a linha 4 “pra 

que isso?”; das linhas 13 “mameto Loabá” e 14 “mameto Indandalacata” 

acompanham os seus nomes iniciát icos,  at ribu indo- lhes um caráter de 

autoridade; da linha 29 “é a religião dos meus ancestrais” explica,  reforça e 

confirma a linha anter ior 28 “é a relig ios idade de matr iz afr icana,”; a linha 36 

“fosse emba ixo de a lguma madeira,” reforça a linha 35 “fosse embaixo de 

esteira,”.   

Nas linhas 70, 73 e 86 aparece a expressão “gr ito  ancestral”,  buscando 

enfat izar e deixar clara a importância da ancestralidade.   
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Da linha 92 à 94, a expressão “tenho que dizer” reforça a palavra também 

através da enumeração. Da linha 46 à 48, ocorre a enumeração “o mojubá //  o  

motumbá, //  o  co lofé. . .” 

 

Conteúdo 

No conteúdo dessa elocução é possíve l se perceber um tema central: as 

origens; e outros secundár ios,  como: a maneira como o Terreiro Loabá  

concebe uma iniciação, o  resgate dos conhecimentos histór ico,  lingüíst ico,  

social e religioso.  

 

Contexto 

O contexto no qual essa elocução está inser ida é a do “Dia do Indumbe”,  

em que a mameto  busca destacar para os pré-noviços a importância do 

conhecimento de suas or igens bio lógicas e  mít icas.  

 

 

Comparação entre os textos dos discursos 

O pr imeiro discurso fo i pro fer ido pela mameto  Indandalacata  no iníc io da 

festa  pública que encerrou os ritos de renovação do Terreiro Loabá ,  marcando  

o início do ano litúrgico.  Esse discurso se caracter iza pela forma poét ica de 

sua pro fer ição, ut ilizando a metáfora para mostrar a passagem do ano 

litúrgico na comunidade e o  iníc io de um outro com os cic los da natureza.  

O segundo discurso fo i pro fer ido durante os r ituais do Dia do Indumbe ,  

cuja simbo logia é a iniciação. Esse discurso se caracter iza pela maneira 

pedagógica de sua elocução, em que a mameto  começa a explanação sobre as 

origens e a histór ia da Casa e da religião,  buscando inst igar a busca dos 

conhecimentos sobre as origens de cada um, a compreensão das questões 

ancestrais,  firmando compromissos com as divindades,  com a Casa e com a 

cont inuidade da relig ião.  

3.2.2 Saudações às divindades 

As saudações às divindades serão ana lisadas de acordo com a sua ordem 

dentro dos rituais.  
 
 

Inzila 
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Tata : Inzila ê!  / Todos : Inzila ê! 

 
 

Incosse 
 

           Tata : Incosse ê!  / Todos : Incosse ê! 
 
 

Mutacalombo 
 

Tata : Acumeneqüena Mutacalombo!  / Todos : 
Mutacalombo ê! 

 
 
 
 

Zaze 
 

Tata : Quiuá Zaze!  / Todos : Zaze ê a! 
 
 

Matamba 
 

Tata: Quiuá Matamba!  /  Todos : Quiuá Matamba! 
 
 

Quitembu  
 

Tata: Zara Tempo Tempo Quissinavuru!  /  Todos: Zaraa 
Tempo! 

 
 

Caviungo 
 

Tata: Quiuá Caviungo!  /  Todos: Aê Caviungo! 
 
 

Catendê 
 

      Tata : Alambá Catendê!  /  Todos : Catende ê! 
 
 

Dandalunda 
 

Tata : Dandalunda ê!  /  Todos : Dandalunda ê! 
 
 

Caiá 
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Tata: Caiá mê!  /  Todos : Caiá mê! 
 
 

Gangazumba 
 

Tata: Zumbá mê!  /  Todos : Zumbá mê! 
 
 

Angorô 
 

Tata: Angorô avimba quiambote!  /  Todos : Angorô lê! 
 
 

Vunje 
 

Tata: Vunji cucala pafundi!  /  Todos : Vunji ê a! 
 
 

Lemba 
 

Tata : Pembelê Lembá!   /   Todos : Pembelê Lembá! 

 

Forma  

Do ponto de vista formal,  caracter izam-se por serem expressões gr itadas 

para louvar,  chamar e saudar as divindades de forma exclamat iva.   

Essas expressões são gritadas ou pela mameto ,  ou pelo tata  Inquacanji  ou 

por outro intérprete que tenha permissão para isso ; e o  coral responde. Elas 

ocorrem da seguinte maneira:  

i)  a saudação e a resposta são iguais: Incosse ê! /  Incosse ê!  

i i)a saudação e a resposta são diferentes: Acumeneqüena Mutacalombo! /  

Mutacalombo ê!  

Em todas as saudações em que aparecem o fonema [e] sozinho ou 

acompanhado de [a]  [’ea],  [a’e] aparecem para marcar o  r itmo das 

exclamações.   

 

Conteúdo 

O conteúdo desses textos é o  de saudar,  louvar e,  ao mesmo tempo, chamar  

as divindades.   

 

Contexto  
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O contexto no qual essas saudações estão inser idas é o  início de qualquer  

at ividade para prestar homenagens e reverências às divindades nos r ituais,  

sejam e les públicos ou não. 

3.2.3 Cantigas 

Serão regist radas algumas das cant igas analisadas,  como uma amostragem 

do repertór io  inventar iado na comunidade. Elas serão t ranscr itas com a 

ortografia  da língua portuguesa,  buscando ser fie l à pronúncia dos int érpretes.  

Ao lado, indicarei a “fórmula r ítmica”; o  seu sent ido não fo i fornec ido pela 

comunidade. 

a) Cantigas para a divindade Inzila  

 

 1 a  cant iga  

Mavilê ...  
mavilé tango jacotailê 
Mavilé tango jacotailê  
Mavilê 
Tango jacotailê 
Mavilê 

Ritmo: barravento 

 
 

2 a  can t iga  

Pambujira jamucanguê 
Ara o rê rê 
Pambujira cujacujanjo 
Pambujira jamucanguê 
Ara o rê rê 

Ritmo: cabula 
 

 
 

3 a  can t iga  

Mavile  mavile  mavambu 
Sangurapensuê ae ae ae 
Sangurapensuê 
 

Ritmo: congo-de-ouro 
 

 
 

4 a  can t iga  

Pambujirê  
pambu pambu pambu pambu jirê 
Pambujirê  
pambu pambu pambu pambu jirá 

Ritmo: barravento 
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5 a  can t iga  

Izamuvila mavile  
mavambu Pambujira 
Aê aê aê mavile é pambujira 

Ritmo: congo-de-ouro 
 

 
 

6 a  can t iga  

Aê pambujirê  
Aê pambujirê 
Aê pambujirê 
Pambujirê   pambujira 

Ritmo: congo-de-ouro 
 

 
 

7 a  can t iga  

Qui cangá gangaiô 
Gangaiô leqüê pambujirê 
Qui cangá gangaiô 
Gangaiô leqüê pambujirá 

Ritmo: cabula 
 

 
 

8 a  can t iga  

Qui gangaiô ô ô 
Pambu pambujila  
Qui canga gangaiô  ô 
Qui gangaiô  ô   
Pambu Pambujila 
Qui canga  gangaiô  ô  ô 

Ritmo: cabula 
 

 

Forma 

Do ponto de vista formal,  possuem um r itmo baseado, sobretudo, em 

paralelismos; ocorrem alguns pro longamentos de oposições fônicas em 

segmentos fina is.  

Na pr imeira cant iga,  ocorre paralelismo das palavras mavilê ,  tango  e  

jacotailê  que se repetem alternadamente e formam r imas emparelhadas 

/mavilê  e jacotailê/ .     

O termo é mavilê  nos versos 1,  4 e 6  e é mavi le  nos versos 2 e 3,  

t ransfer indo o acento de lê  para vi  (mavilê  /  mavi le),  reforçando a linha 

melódica.  

A segunda cant iga possui a construção do 2° verso "ara o rê rê" para 

marcar o  ritmo, fazendo a r ima com o 1° verso "Pambujira jamucanguê".  O 

r itmo é,  momentaneamente,  quebrado no 3° verso "Pambujira cujacujanjo",  
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porém restabelecido pelo  parale lismo dos versos 4 e 5 que repetem os mesmos 

versos 1 e 2.  

Na terceira cant iga,  o  r itmo é marcado pelo paralelismo dos termos mavile  

e  sangurapensuê  e pela repet ição dos fonemas /aj/  no segundo verso.   

A quarta cant iga possui paralelismos em que o termo pambujira aparece:  

no 1° e 3° versos como pambujirê ; no 2° verso,  o  termo é repet ido quatro 

vezes pela metade pambu pambu pambu  e fina liza jirê ,  repet indo a mesma 

construção no 4° verso,  mas fina liza jirá ,  estabelecendo a oposição r ítmica e 

a cadência.  

 A quinta cant iga tem o seu r itmo  construído pelo paralelismo  dos termos 

mavile  e pambujira e pelos fonemas /a’e/ .   

A sexta cant iga repete o  termo pambujirê ,  fazendo uma oposição r ítmica,  

no últ imo verso para pambujirá ;  e,  nos t rês pr imeiros versos,  marca o r itmo  

os fonemas /a’e/  d iante do termo pambujirê .  

A sét ima cant iga repete os mesmos termos nos versos 1 e 3  "Qui cangá 

gangaiô",  havendo oposição entre surda e sonora [kan’ga],  [gangaj’o] ; e nos 

versos 2 e 4 repete os termos pambujirê/pambujirá  também em oposição 

sonora nas duas últ imas sílabas,  entre [e] e [a].   

A o itava cant iga retoma os termos da sét ima, havendo prolongamentos nos 

segmentos fônicos da palavra gangaiô ,  ocorrendo uma var iação em relação ao 

termo pambujira , mudando o final para pambujila ,  a lternando /r/ e /l/ .   

 

Conteúdo 

O conteúdo dessas cant igas é o  de estabelecer a comunicação com o 

guardião da comunidade para que ele propicie a abertura da cer imônia.   

 

Contexto 

O contexto ao qual essas cant igas estão inser idas é o  da abertura da 

cer imônia at ravés da saudação e homenagens à Inzi la .  

b) Cantigas para a divindade Mutacalombo 

 

1 a  can t iga  

Bambi ê ê ê 
Bambi ê avimba tauá  
Bambi ê avimba tauamim 

Ritmo: cabula 
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Bambi ê avimba tauá 
 
 

2 a  can t iga  
Eauenda cangira mucongo inganga 
Ae tumba 
Tauamin ae tauamin 
E bambieua dibelembe 

Ritmo: cabula 
 

 
 

3 a  can t iga  
Cauanajira mutanenganga   
ê  zumbá 
 
 
Tauamim aê tauamim 

Ritmo: cabula 
 

 
 

4 a  can t iga  
Cauanajira mutanenganga  
é Mutalambô ô 
 
Aê tauami 

Ritmo: cabula 
 

 
 

5 a  can t iga  
Adê cutala zinguê 
Cóia zinguê mi a iza cutala 
Cóia zinguê ô 
 
Ai ai ai ai ai ai  
Adê cutala zinguê 
Cóia zinguê ô 

Ritmo: cabula 
 

 
 

6 a  can t iga  
Como xauerá á 
Como xauerá mi a iza cutala 
Como xauerá á 
 
Ai ai ai ai ai ai  
Adê cutala zinguê 
Cóia zinguê ô 

Ritmo: cabula 
 

 

Forma 
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Do ponto de vista formal,  o  r itmo se constrói pelos paralelismos e 

elementos lingü íst icos que marcam a cadência: alternância de sílabas fortes,  

fracas,  assonâncias.  

A pr imeira cant iga possui quatro versos,  nos quais se observa a repet ição 

dos termos "bambi/avimba/taua".  O seu r itmo é marcado também pelo fonema 

/e/ que aparece em todos os versos.  

Na segunda cant iga,  além do paralelismo,  o ritmo é marcado também pelo  

fonema /aê/ no 2° e 3° versos.  

A terceira e quarta cant igas possuem os mesmos termos, mudando apenas 

nos segundos versos: (1a  cant iga) "ê zumbá" para (2a  cant iga) "é Mutalambô  

ô",  ocorrendo, nessa segunda, um pro longamento no segmento fônico. As duas 

cant igas são interpretadas pelo so lista em seus do is pr imeiros versos e são 

completadas,  no terceiro verso,  pelo coral,  havendo a var iação: na pr imeira,  

"tauamim aê tauamim"; na segunda, "aê tauami".   

A quinta e sexta cant igas são seqüenciais e ambas possuem duas est rofes 

sendo que, as pr imeiras são interpretadas pelo so lista e,  na resposta cont ida 

em suas segundas est rofes,  o  coral complementa at ravés dos mesmos termos 

"ai ai ai ai ai ai //  adê cutala zinguê // có ia zinguê ô".  O r itmo  é marcado pelo  

paralelismo, pelos fonemas /aj/ ,  /o/  e  pelo prolongamento na pr imeira est rofe 

da 2a  cant iga ". . .xauerá á".  

 

Conteúdo 

O conteúdo dessas cant igas se refere à  divindade da caça,  situando-o, 

mito logicamente,  como provedor do mundo.  

 

Contexto 

O contexto no qual essas cant igas estão inser idas é o  de saudação, 

louvação e chamamento do inquice  Mutacalombo .  

 
 

c) Cantigas para a divindade Zaze 

 
 

1 a  can t iga  

Ô Zaze ê     
Ritmo: congo-de-ouro 
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Ô Zaze a a 
Ô Zaze ê maiangolê maiangolá 

 
 

2 a  can t iga  
Zaze é macucuandembo  
Zaze é macuandembo ô 
Aê aê Zaze é macucuandembo 

Ritmo: congo-de-ouro 
 

 
 

3 a  can t iga  
Cassuté mam terra muzambô 
Cassuté lembá terra muzambô 
 
Cassuté é é é 

Ritmo: muzenza 
 

 
 

4 a  can t iga  
Tata biribi o gangazumbá 
A aruê ê tata biribiribi gangazumbá 
A aruê ê ê tata biribiribi 

Ritmo: muzenza 
 

 
 

5 a  can t iga  
Ize lemba canjanja cuara  que malembe 
Zaze cundembe que malembe 

Ritmo: muzenza 
 

 
 

6 a  can t iga  
Vulaê dundum ê cóia dundum 
Ê vulaê dundum 
Cóia dundá 

Ritmo: muzenza 
 

 

Forma 

Do ponto de vista formal,  essas cant igas possuem parale lismos de palavras 

e de fonemas que marcam o seu r itmo.  

A pr imeira cant iga repete os termos "zaze" e "maiongo lê" se opondo a 

"maiongo lá",  marcando o ritmo at ravés dos fonemas [o],  [a],  [e].  

A segunda cant iga tem o seu r itmo marcado, além do paralelismo, também 

pelos elementos aê  e ô .  

A terceira cant iga repete os termos "cassuté/terra/muzambô". É  

int erpretada pelo so lista e a resposta do coral completa a cant iga,  repet indo o 

termo "cassuté",  ocorre um prolongamento do fonema [	] marcando o ritmo.  
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A quarta,  a quinta e a sexta cant igas têm o r itmo marcado pelo paralelismo.  

 

Conteúdo 

O conteúdo dessas cant igas se refere à divindade do t rovão, do raio e do 

equilíbr io  do cosmo. 

 

Contexto 

O contexto no qual essas cant igas estão inser idas é o  de saudação, 

louvação e chamamento do inquice  Zaze .  
 

d) Cantigas para a divindade Angorô 

 
 

1 a  can t iga  

Quimba conga pemba de Angorô 
Quimba co ê sa amê  
Si tem ganga na muxima 
Diga catengoiô 

Ritmo: cabula 
 

 
 

2 a  can t iga  
Angorô sinhô ô 
Si tem ganga ja untale 
Angorô sinhô ô 

Ritmo: cabula 
 

 
 

3 a  can t iga  
Angorô casimbi dia invula 
casimbi dia invula 
inzingalumbondo dia invula 
cansimbi dia invula 

 
 

 
 

4 a  can t iga  
Angorô casimbi dia invula  
invulaio lese 
Angorô casimbi dia invula  
invula inganga sese 

 
 

 
 

5 a  can t iga  
Quata zimba Quicuzu simbenganga  
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Angorô dia calunga 
 
 

6 a  can t iga  
Ê Angorô ê ê Angorô ô 
Ê Angorô  tá no cajungongo  
Ja quimbandá cóia quimbandá 

Ritmo: congo-de-ouro 
 

 
 

7 a  can t iga  
Cangasala angolá 
Sibu alelecongo 

Ritmo: congo-de-ouro 
 

 

Forma 

Do ponto de vista  formal,  quase todas as cant igas possuem seu r itmo na 

base do paralelismo. 

Na pr imeira cant iga,  o  paralelismo do termo "quimba"; na segunda, o  

pr imeiro e segundo versos repetem a mesma construção "Angorô sinhô ô",  

ocorrendo o prolongamento do segmento fônico do vocábulo "sinhô ô"; a  

terceira repete os termos "casimbi dia invu la"; a quarta cant iga repete os 

termos da terceira com alguma var iação, dando- lhe o caráter de cont inuidade; 

na sexta cant iga,  além do parale lismo  dos termos "angorô e quimbandá",  há 

também o fonema [e] marcando o r itmo. 

 

Conteúdo 

O conteúdo dessas cant igas se refere à  divindade da t ransformação, da 

chuva, do arco-ír is.  

 

Contexto 

O contexto no qual essas cant igas estão inser idas é o  de saudação, 

louvação e chamamento do inquice  Angorô .  

 

3.2.4 Expressões uti lizadas no cotidiano 
 
 

1a Combanda jila Pedido de licença 
2a Jira ê Resposta ao pedido de 

licença 
3a Ô Mona Ricumbi! Alguém chama pela 



 

 

 

187 

Mona Ricumbi 
4a Lecongo Resposta: eu estou 

aqui 
5a Quizua Quiambote Saudação de boas 

vindas a visitantes 

 

Forma 

Do ponto de vista formal,  essas expressões podem ser analisadas 

decompondo os itens lexicais para a ident ificação do código: 

1ª Combanda jila  

Mbanda. Sub. Preceito; mandamento /. .. /  licença.  (Assis Junior,  1941:18) 

Njìlà.  Sub./. . . /caminho /. . . /  percurso; giro. . .  (Assis Junior,  1941:69) 

 

Os do is termos são do quimbundo. Como esses do is termos, na comunidade,  

adquir iram o sent ido de “pedir licença”? Provavelmente houve uma 

assimilação dos sent idos em quimbundo. O acréscimo dos fonemas [kõ] pode 

ter aparecido como um apo io à pré-nasal,  mbanda .  

 

2ª Jira ê  

O termo jira  é uma var iação de jila ,  pois os falantes ora dizem re  ora le .  O 

fonema final [e] aparece,  marcando o ritmo. 

 

As expressões Combanda jila  e Jira ê  são um pequeno texto de inter locução. 

 

3ª Ô Mona Ricumbi! 

Mona. Sub. Filho ; filha.  (Ass is Junior,  1941:290) 

Rikumbi.  Sub. O so l; o  dia.  Or igem da luz so lar.  (Assis Junior,  1941:344) 

 

Os do is termos são do quimbundo e juntos formam o nome inic iát ico de 

uma das filha-de-santo da comunidade, filha do so l.  O fonema /ô/ é do 

português e dá um caráter aposit ivo à expressão.  

 

4ª Lecongo  – o  termo não fo i encontrado na bibliografia de referência.  

 

5ª Quizua Quiambote  

A expressão pode ser decomposta da seguinte forma: 
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a) kizúa.  S.  Dia.  Pl.  Izua.  (Cordeiro da Matta,  1893:33) 

 

b) Mbote.  / . .. /  Adv. Bem.. .(Assis Junior,  1941:24) 

 

Conforme Assis Junior e Cordeiro da Matta,  os dois termos são do 

quimbundo.  

Na comunidade, os termos aparecem em forma de expressão e possuem a 

seguinte formação: 

Kizúa + mbote = kizua kiambotê 

Kizua possui o  prefixo da classe nominal /-ki/ que corresponde à classe 7  

(cf.Pedro,1993:22) que marca o singular.  

Kiambotê adquire o  prefixo /kia-/.  Segundo Assis Junior (1941:109),  esse 

termo pode ser: 

   Adj.  e pron.poss.empregado na 3ª pessoa pl. :  seus,  suas; 

   Prep. Que une ao nome o seu complemento;  

   Pron.relat ivo. que,  quem, cujo 

 

Observando os significados em quimbundo, é possível supor que os termos, 

na comunidade, tenham sido (re)significados para expressar a saudação de 

boas vindas aos vis itantes.  Essa expressão não é somente oral,  e la aparece 

escr it a em convites,  com o regist ro  bastante próximo do quimbundo: Kizua 

Kiambotê,  cujo  sent ido é “bem-vindo”. Essa ortografia  quimbundo comprova 

que o Terreiro Loaba  passa pelo processo de (re)afr icanização. 

 

Conteúdo 

Essas expressões possuem diferentes conteúdos: pedido de licença,  

resposta ao pedido de licença,  int erpelação de alguém,  resposta para esse 

chamado, saudação de boas vindas aos vis itantes.   

 

Contexto 

Essas expressões estão inser idas no contexto das conversas informais entre 

diferentes inter locutores e ocorrem na fala quot idiana dos adeptos do culto .  
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3.3 Comparação entre os textos das duas comunidades 

Os textos regist rados nas duas comunidades de Candomblé Ango la 

possuem semelhanças e diferenças que serão ver ificadas em cada t ipo de 

texto.   

No Inzó Dandaluna  foram regist rados sete t ipos de textos: discursos,  

preces,  diálogos,  saudações,  cant igas,  lendas e expressões ut ilizadas no  

cot idiano. 

No Terreiro Loabá  foram regist rados quatro t ipos de textos: discursos,  

saudações,  cant igas e expressões ut ilizadas no cot idiano. 

A comparação será feita em relação aos quatro t ipos de textos regist rados 

nas duas comunidades e pela ordem em que foram analisados.  

 

Discursos 

Os discursos analisados foram todos profer idos pelos dir igentes das 

comunidades.  O tateto Roxitalamim  os profer iu,  de pé,  no centro do barracão. 

A mameto Indandalacata  estava de pé,  próximo de sua cade ira.   

O centro do barracão e a cadeira dos dir igentes das comunidades têm 

grande importância para as duas casas.  Nas duas pro fer ições,  pode-se notar o 

conteúdo socioreligioso. Ambos, tateto Roxitalamim  e mameto Indandalacata  

demonstram em suas elocuções a preocupação em relação à cont inuidade do 

Candomblé,  porém, sob ót icas diferentes:  

-  o  tateto Roxitalamim  evidencia o  modus operandi  dos candomblés e  vincu la 

a questão da cont inuidade do Candomblé à adesão e à part icipação das 

pessoas: "Enquanto nas casas de candomblé,  t iver tanta gente /. . . /  a li o  orixá  

vai se cr iando, se procriando, crescendo, e evo luindo."  

-  a mameto Indandalacata  concebe a relig ião enquanto inst rumento de 

resistência,  de resgate histór ico,  polít ico e lingüíst ico: "Gente . . .  são 505 anos 

pra gente conhecer essas palavras! / . . . /  quando eu adentro ao quarto de 

inquice ,  eu estou dizendo a ele  que eu estou resgatando a minha histór ia,  que 

eu tenho compromisso com essa história e  que tudo farei pra que eu assuma a 

sua cont inuidade." 

 

Saudações 
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As saudações às divindades são semelhantes quanto à maneira inter ject iva 

de profer i- las,  mas possuem uma diferença fundamental:  

-  no Inzó Dandaluna ,  as saudações são feit as como nas comunidades de 

Candomblé Queto (cf.cap.1),  o  que evidencia um processo histór ico de co-

relação entre as muit as comunidades de Candomblés Queto e Ango la.  

-  no Terreiro Loabá ,  as saudações repetem o nome da divindade, o  que 

evidencia um processo pelo qual muitas comunidades de Candomblé buscam 

já há algum tempo: a reafr icanização, em que o pr incipal elemento é,  

justamente,  a língua r itual (cf.cap.1).   

 

Cantigas  

As cant igas possuem as mesmas característ icas,  sobretudo em relação às 

"fórmulas r ítmicas" (cf.cap. II- I ;2),  d iferenciando-se a lgumas apenas na 

pronúncia dos intérpretes.   

As semelhanças e as diferenças lexicais serão destacadas at ravés de 

quadros com os textos das cant igas,  nas duas comunidades,  acrescentando à 

t ranscr ição os textos de cant igas cont idos em Cossard (1970) regist radas no 

Rio de Janeiro e Vat in (2005),  regist radas na Bahia23.  Esses do is autores 

foram esco lhidos porque as suas obras t razem as cant igas dos Candomblés 

Ango la.  

Gisele Cossard pesquisou os candomblés do Rio de Janeiro e sua tese de 

doutorado Contribution à l’étude des candomblés au Brésil.  Le Candomblé 

Angola ,  defendida em 1970, apresenta cant igas dos Candomblés Ango la,  

pr incipalmente aque las que eram cantadas no terreiro de Joãozinho da Goméia 

que fo i (e ainda é) o  pai-de-santo  de Candomblé Ango la mais conhecido pelo  

povo-de-santo .  

Xavier Vat in,  especia lista em músicas r ituais da diáspora afr icana no 

Brasil,  em sua tese de doutorado Rites et musiques de possession à Bahia ,  

publicada em 2005, apresenta cant igas de t rês nações em Salvador/BA:  

Ango la,  Queto e Jeje.    

A organização dos quadros é a seguint e: 

                                                
23 Na transcrição ortográfica, busquei ser fiel o mais possível à pronúncia dos informantes e grafei os vocábulos de acordo com as regras da 
língua portuguesa. Nas cantigas transcritas por Cossard e Vatin, respeitei a grafia utilizada por eles. 
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- serão o ito  quadros com as cant igas que aparecem nos quatro regist ros; 

deixei de lado as cant igas que aparecem somente em do is ou t rês regist ros,  a  

fim de estabelecer uma comparação mais completa; 

-  as duas comunidades,  temas de minha pesqu isa,  estão nas duas pr imeiras 

co lunas,  obedecendo à ordem de análise: Inzó Dandaluna  e o  Terreiro Loabá ;  

a seguir as cant igas regist radas pela data de publicação: Cossard e Vat in; 

-  No final de todos os quadros,  farei os comentár ios.  

 

Quadro 1 

Inzó Dandaluna Terreiro Loabá Cossard (RJ) Vatin (BA) 
    

Aluvaiá/Exu Inzila Exu Bombonjira 
    
 Pombojira jamucanguê  
 oia o rê rê 
 Pombojira jamucanguê  
 oia o rê rê 
 

 Pambujira jamucanguê 
 Ara o rê rê 
 Pambujira cujacujanjo 
 Pambujira jamucanguê 
 Ara o rê rê 

 Bombomzila za mukongue  
 a a olele 
 Bombomzila za mukongue  
 a a olele 
 Bombomzila kuza kuzanzo  

 Bombomjira ja mukanguê 
 a-ia O-rê-rê 
 Bombomjira ja mukanguê 
 a-ia O-rê-rê 

    

 Mavulu tango naquata ilê 
 Mavulu tango naquata ilê 
 Mavilê 
 Tango naquata ilê 
 Mavilê 

 Mavilê ...  
 mavilé tango jacotailê 
 Mavilé tango jacotailê  
 Mavilê 
 Tango jacotailê 
 Mavilê 

 Emabile  
 tanguzagwataile  
 e mabile 

 Mavilê  
 mavilê tango jakota ilê 
 Mavilê 

    

 Ê mavile é mavambu 
 Recompensuê ia ia ia 
 Recompensuá 

 Mavile  mavile  mavambu 
 Sangurapensuê ai ai ai 
 Sangurapensuê 

 Mabile mabile kimavambu 
 E kompensue a a a a a e  
 kompensue 

 Unjirê unjirê lê ma 
vambô 
 Iê compensuê a-a-a-a 
 Iê compensuê 

    

 

Quadro 2  

Inzó Dandaluna Terreiro Loabá Cossard (RJ) Vatin (BA) 
    

Incosse/Ogum Incosse Ogun Inkoci/Mukumbi 
    

 Incosse panzo tara mensá  
gongá 
 Góia ê a ê, góia ê a ê góia  
ê 

 Ê  roxi mocumbe  
paramesendauê 
 Góia ê a ê góia ê a ê góia ê 

 a e a e a e 
 Inkosi mukumbe sere mona  
dile 

 Nkoci nkumbi tara mesó  
denguê 
 Goyaê-aê, goyaê-aê-ê,  
Go-o-yaê 

    



 

 

 

192 

 Senzala senzá o dile           
 Senzala senza o dile ae  
Incosse 
 é puramô 

 Consenzala Incosse 
 Conserê mona caiá 
 Consenzala Incosse 

 a senza roS ko mu de le a tu  
ja mo 
 ka mu sen da na senza roS  
ko mu de le a jo jo 

 Como senzala senza roxo 
 Komunderê, aturamô, 
 Como senzala senza roxo 
 Komunderê aê-ô 

    

 

Quadro 3  

Inzó Dandaluna Terreiro Loabá Cossard (RJ) Vatin (BA) 
    

Burunguro/Oxosse Mutacalombo oSos Mutalambô 
    

 Adê cutala zinguê 
 Adê cutala zinguê 
 Olha zinguê ô 
 
 Ai ai ai ai ai ai 
 Adê cutala zinguê 
 Adê cutala zinguê 
 Olha zinguê ô 

 Adê cutala zinguê 
 Cóia zinguê mi a iza cutala 
 Cóia zinguê ô 
  
 Ai ai ai ai ai ai  
 Adê cutala zinguê 
 Adê cutala zinguê 
 Cóia zinguê ô 
  
  

 a ze ku ta la zin ge o ja zin  
ge o 
 mi a za ku ta la ka i za ku ra 
 a ja a ja a ja ze ku ta la zin  
ge 
 ze ku ta la zin ge o ja zin ge 
 in da re wa in da re wa 
 mi a za ku ta la ka i za ku ra 

 A deskutalá zinguê  
 oyô zinguê-ô 
 A deskutalá zinguê,  
 oyô zinguê 
 Miya ezakutalá ka  
inakora 
 Ayá ayá á deskutalá  
zinguê 
 A deskutalá zinguê  
 oyô zinguê 

 

Quadro 4  

Inzó Dandaluna Terreiro Loabá Cossard (RJ) Vatin (BA) 
    

Tempo Tempo / Quitembu Tempo Tempo 
    
 Tempo  rê  rê  rê  rê  rê 
 Tempo  ra  ra  ra  ra  ra 
 Tempo de ingana zambi 
 Tempo de gangá zumbá 

 Tempo rê rê rê rê rê 
 Tempo ra ra ra ra ra 
 Tempo de ingana zambi 
 Tempo de gangá zumbá        

 tem po e a tem po da mi la  
gõn ga 
 tem po di ga ga jõm ba 

 (Tempo ê-a, Tempo da  
milagonga) 
 Tempo da molagonga,  
 Tempo de gagazumba 
 Tempo ê-a,  Tempo da  
milagonga 

    

 

Quadro 5  

Inzó Dandaluna Terreiro Loabá Cossard (RJ) Vatin (BA) 
    

Cavungo/Omolu/ 
Obaluaiê 

Cavungo Obaluae Insumbo 
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 Sumbu  ê 
 Ê sumbu nanguê 
 É sumbu samuqüenda 
 É lembadilê 
 Maió que fita fita 
 Maió que samuqüenda 

 Sumbu e sumbunangue 
 E sumbu besetuqüenda e  
lemba dile 
 Sumaio que fitam quita  
 Sumaio quesetuqüenda  

 sum bu e e su mu zãn ge 
 sum bu de se ti kwen da e  
lem ba di le 
 ko ma jo ke fi te nki ta 
 ko ma jo ke fi te kwen da 

 Insumbo-ê, ê Insumbo  
nangwê-ê-ê 
 Insumbo-ê-ê Insumbo  
nangwê, Insumbo sambo  
kuenda 
 Iê Lemba dilê,  
 kimayó kifitê kita  
 kimayó kisambo kuenda 

    

 

Quadro 6  

Inzó Dandaluna Terreiro Loabá Cossard (RJ) Vatin (BA) 
    

Catendê/Ossaim Catendê Osein Katendê 
    

 Catendê  ê  ê 
 Catendê  catendengoma 
 Catendê na aruanda  ê 

 E Catendê eue Catendê 
 Catende inganga  
 Catendê de aruanda 

 Ka ten de e e ka ten de ngãn  
ga  
 ka ten de lu ãn da e 

 Katendê-ê-ê-ê, Katendê  
 Katendê nganga, 
 Katendê da Luanda 

    

 

Quadro 7  

Inzó Dandaluna Terreiro Loabá Cossard (RJ) Vatin (BA) 
    

Dandaluna/Oxum Dandalunda oSun Dandalunda 
    

 Lexoquê lexoquê ô mãe  
Dandá 
 Ela é Dandaluna 

 Axoquê  lexoquê ô mãe  
Dandá 
 É de Dandalunda 

 a So ke a So ke o mãn dãn  
da 
 o mu kwen de lun da 

 Lexokê lexokê ô mãe  
Danda,  
 ela é Dandalunda 

    

 

Quadro 8  

Inzó Dandaluna Terreiro Loabá Cossard (RJ) Vatin (BA) 
    

Angorô/Oxumarê Angoro / Hongolo oSumare Angorô 
    

 Angorô ô ô Angorô 
 Angorô ta no cajiungongo 
 Jacondondô meu  
quimbandá 

 Ê Angorô ê ê Angorô ô 
 Ê Angorô  ta no cajungongo 
 Ja quimbandá cóia  
quimbandá 

 ãn go lo e ãn go lo 
 ãn go lo ta no kajzan go mu  
za kum dãn da 
 o ja kum bãn do 
 ãn go lo ta no kajzan go mu  
za kum dãn da 
 bo ke u a so ba 
 ãn go lo ta no kajzan go mu  
za kum dãn da 
 o ja kim bãn da 

 (Angorô-ô, ê-ê Angorô 
 Angorô ta no kajungungo  
da kundando oiá kibanda) 
 Angorô ta no kajungungo  
lembarengongo tibuco  
asoba 
 Angorô ta no kajungungo  
da kundando oiá kibanda- 
a 
 Angorô-ô, ê-ê Angorô 
 Angorô ta no kajungungo  
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da kundando oiá kibanda 

 Angorô sinhô   ô 
 Angorô sinhô   ô 
 Se tem ganga já untale 
 Toma a bença de Angorô 

 Angorô sinhô ô 
 Se tem ganga ja untale 
 Angorô sinhô ô 

 ãn go lo si njo ke me gãn ga  
za mu ta le 
 ãn go lo jo jo ke me gãn ga  
za mu ta le 

 Angorô meian  
simbenganga ja untalê 
 Angorô sinhô  
Simbenganga ja untalê 

    

 

Comentários  

As quatro pesquisas podem ser observadas de duas formas: i)  opção 

ortográfica e ii)  as var iações dos vocábulos com base no regist ro ortográfico.  

i)  a opção ortográfica  

Nos meus regist ros,  com base na pronúncia dos informantes,  busquei 

ut ilizar a ortografia do português.  Além da pronúncia,  observei os regist ros 

escr itos nas comunidades: apost ilas,  convites para festas,  informat ivos etc.  

 

Nos regist ros de Cossard (1970),  percebe-se uma tentat iva de t ranscr ição 

fonét ica,  po is na grafia dos nomes de divindades do panteão ioruba, a autora 

ora conserva a grafia  do português –Exu– ora busca aproximar  dos símbo los 

fonét icos –oSun– em que o s maiúsculo se aproxima da t ranscr ição fonét ica da 

fr icat iva pós-alveo lar [�].   

A língua ioruba possui uma est rutura fono lógica bem diferente da língua 

portuguesa.  É uma língua marcada por t rês tons: alto ,  baixo e médio.  Do  

ponto de vista morfo lógico, caracter iza-se pelo processo de composição por 

aglut inação, em que são supr imidos fonemas no inter ior dos vocábulos.  Por 

exemplo: Yèyé �m�n 	ja                Y	m�nja   

         /mãe/filhos/peixes/ 

     /mãe, cujos filhos são peixes/  

Os fonemas vocálicos são os mesmos do português: /a, 	 , e, i, �, o, u/ .  Na 

grafia os fonemas  /	/ e  /� /  são t ranscr ito s � ,  � .  Os tons são marcados pelos 

diacr ít icos: 

/ ´/  – tom alto  

/`/ – tom baixo 
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O tom médio /-/ não é marcado na escr ita.  

As consoantes são: b,  d,  f,  g,  gb,  h[�],  j[dä],  k,  l ,  m,  n,  p,  r ,  s,  �[�],  t , 

w[w],  y[ j] (cf.Abraham,1958).   

Assim, pode-se observar,  nos regist ros de Cossard,  os seguintes pontos em 

relação aos nomes das divindades: 

� os termos Exu ,  Ogun  e Obaluae  estão grafados de acordo com as 

normas do português,  com exceção da let ra n  no fina l da palavra 

Ogum ;  

� há uma tentat iva de representar o  som de [�] dos termos oSos,  oSun  e 

oSumare  com a grafia do s maiúsculo ; 

� embora o termo Osein  esteja um pouco mais difícil de entender a  

ortografia,  pode ser int erpretado como Ossaim  pela seqüência das 

divindades e pelos regist ros dos textos das cant igas que indicam 

tratar-se dessa divindade. 

Pode-se perceber também uma intenção de t ranscr ição fonét ica pelo uso 

especial do s maiúsculo,  pela não indicação da sílaba tônica e pela tentat iva 

de t ranscr ições com base na língua ioruba. É provável que,  na maior ia dos 

termos, Cossard tenha tentado uma adaptação entre a fala dos seus 

informantes e uma ortografia  ora com base na t ranscr ição fonét ica,  ora com 

base na fono logia da língua ioruba.  

Nos regist ros de Vat in (2005),  os textos parecem se aproximar da 

pronúncia dos informantes e,  segundo o próprio autor,  ele buscou 

“. . . t ranscrever com a ajuda de uma grafia  que fosse o mais próximo possível 

daquela do português do Brasil”; entretanto,  grafou termos com “k”, “y” e 

“w” que não são let ras empregadas em português.  Além disso,  em alguns 

termos, aparece a pré-nasal,  marca das línguas do grupo banto,  como em 

“nkoci ,  nkumbi”.  

As línguas do grupo lingüíst ico banto caracter izam-se pelo  sistema de 

classificação nominal,  segundo o qual todos os substant ivos da língua estão 

inc luídos numa classe de singular e noutra de plural; cada classe sendo  

caracter izada por um prefixo. As classes se organizam aos pares; e m 

quimbundo há 18 classes nominais com 9 emparelhamentos singular/plural.  

Por exemplo:  dì  (prefixo da classe 5/sg.)   + kòtà      dìkòtà  

   mà  (prefixo da classe 6/pl.)   +   kòtà      màkòtà   

                                                                      (cf.Pedro, 1993:121 e 123) 
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Do ponto de vista  fono lógico, no níve l segmental destaca-se a presença 

das pré-nasais nd ,  ng (ngoma),  em qualquer sílaba da palavra.  Por exemplo: 

ndongo: ndo – ngo  

ndande: nda – nde 

   

No nível supra-segmental observa-se a presença de do is tons pontuais: alto  

e baixo, além do acento que dist ingue o infinit ivo dos nomes como em: 

Kú-‘dyà       ‘comer’ 

‘kú-dyà  ‘comida’                          (Pedro, 1993:29) 

  

O que se observa nos regist ros escr itos das comunidades,  pr inc ipalmente,  

no Terreiro Loabá ,  há uma tentat iva de recuperar as pré-nasais na escr ita,  

como: Nzambi Npungu ,  Ndandalunda ; a lgumas vezes,  a grafia desses termos 

refletem uma hipercorreção. 

 

 

ii)  as variações dos vocábulos com base no registro ortográfico   

As var iações ocorridas no regist ro  dos vocábulos podem ser observadas em 

relação aos nomes das divindades e aos textos das cant igas:  

1.  Os nomes das divindades dividem-se em do is grupos.  Um grupo refere-se 

aos inquices e outro,  aos orixás:   

a)  inquices:  Inzila ,  Bombonjira ,  Incosse ,  Mukumbi ,  Burunguro ,  

Mutacalombo ,  Mutalambô ,  Tempo ,  Quitembu ,  Cavungo ,  Insumbo ,  

Catendê ,  Dandaluna(da) ,  Angorô ;  

b)  orixás:  Aluvaiá ,  Exu,  Ogum ,  Oxosse ,  Omolu ,  Obaluaiê ,  Ossaim ,  Oxum ,  

Oxumarê .  

Os nomes at r ibuídos aos inquices são de línguas negro-afr icanas do grupo 

banto,  sobretudo a quimbundo e a quicongo e o  nome dos orixás são das 

línguas do grupo benuê-congo, os falares iorubas.  

As células em que constam os nomes das divindades mostram as var iações 

lexicais de uma para outra pesquisa.  Por exemplo: 

 

   Inzó Dandaluna           Terreiro Loabá                   Cossard                      Vat in  

Burunguro/Oxosse Mutacalombo oSos Mutalambô 
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No Inzó Dandaluna ,  se observa as correspondências entre inquices e  

orixás.  No Terreiro Loabá ,  há os nomes dos inquices,  sem correspondência 

com o ioruba. Em Cossard (1970),  os nomes referem-se a orixás.  Em Vat in 

(2005),  os nomes são os dos inquices.   

Pode-se notar a nít ida diferença entre os meus regist ros referentes às 

divindades do Inzó Dandaluna ,  quanto ao nome dos orixás,  e  os de Cossard.  

Por exemplo: Oxosse  e oSos.  Em relação aos nomes dos inquices há uma 

aproximação maior entre os meus regis t ros e os de Vat in.  Por exemplo:  

Catendê (Inzó Dandaluna),  Catendê (Terreiro Loabá),  Osein (Cossard)  

Katendê  (Vat in).  

 

2.  A seguir,  os textos das cant igas serão analisados em suas var iações 

fonét icas e ortográficas.   

 

a)  Quadro 1 

Pombojira  jamucanguê  (Inzó Dandaluna )  

Pambujira jamucanguê  (Terreiro Loabá) .   

Bombomzila za mukongue (Cossard)   

Bombomjira  ja mukanguê  (Vat in) 

 

Var iação ortográfica: / jamucanguê, zamukongue, jamukanguê/ 

A var iação ortográfica ocorre na t roca da let ra c  pela k  .  

      

Var iação fonét ica:  

1.  [põbo’äira, pãbu’äira, bõbõ’zila, bõbõ’äira]          

Pode-se observar a var iação da língua fa lada [põ],  [pã],  [bõ],  [zi],  [äi].  

É possível que a t roca de fonemas nos termos pombojira ,  bombomjira  

tenha ocorrido pela semelhança dos sons [p],  [b] ou por uma tentat iva 

de reafr icanização do termo. 

 

2. [äamukã’ge, zamukõ’ge].  Var iação  [kã] ~ [kõ] e subst ituição do 

fonema [ä] ~ [z].   

 

Mavulu tango naquata ilê  (Inzó Dandaluna)   

Mavilé tango jacotai lê  (Terreiro Loabá) 
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Emabile tanguzagwatai le  (Cossard) 

mavilê tango jakota i lê  (Vat in) 

 

Var iação ortográfica: /tango ,  tangu /  

Subst ituição da let ra c  pela k, / jacotailê,  jakotailê/  

 

Var iação fonét ica:  

1.  [ma’vul� , mavi’l	, ema’bilj, /mavi’le]  

Var iação total [vu],  [vi],  [bi],  [ l�],  [ l	],  [ lj],  [ le] alt ernando sons 

aberto/fechado/forte/fraco/anter ior/posterior.  

 

2.  [nakwataj’le, äakotaj’le, zagwataj’le] 

Ocorre ditongação [kwa],  [ko],  [gwa]; var iação no início da palavra 

[äa],  [za] e aparece um fonema na pr imeira forma completamente 

diferente [n].   

 

Ê mavile é mavambu  (Inzó Dandaluna)   

Mavile  mavi le  mavambu  (Terreiro Loabá) 

Mabile mabile kimavambu   (Cossard) 

Unjirê unjirê lê mavambô  (Vat in) 

 

Var iação ortográfica: /mav ile,  mab ile /.  Ocorre a t roca do v  pelo b .  Esse 

fato é freqüente também em português.  

       

Var iação fonét ica:  

1.  [ma’vi l j, ma’bi le]  

Ocorre var iação fonét ica pelo modo de art iculação das bilabiais 

oclusiva / fr icat iva [v] ~ [b].  

 

2.  [ma’vãb� , kimavã’bu, mavã’bo] 

Var iação do modo de art iculação, aparecendo no iníc io do segundo 

termo os fonemas [ki] que não aparece nos outros dois.  Essa forma 

[ma’vãb�] pode ser uma tentat iva de aproximar a grafia da pronúncia.  
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No regist ro  de Vat in,  aparece um termo completamente diferente: unjirê .  

Embora a cant iga seja int roduzida por um outro termo, pode-se notar que se 

t rata da mesma cant iga pela resposta do coral: Iê compensuê a-a-a ,  pelo termo  

mavambô ; e o  som final de [mabi’le] se assemelha ao som de /!äi’re/ .  

 

Recompensuê ia ia ia  (Inzó Dandaluna)   

Sangurapensuê ai ai ai (Terreiro Loabá) 

E kompensue a a a  (Cossard) 

Iê compensuê a-a-a  (Vat in) 

 

Var iação fonét ica: 

[�ekõpe�sue ,  sa��ukõpe �sue ,  e  kõpe�sue ,  je  kõpe�sue] 

O que chama a atenção em relação a esses quatro regist ros é a  

manutenção [pe�sue].   

Nas repet ições fina is de cada verso [j’a],  [’aj],  [a],  [a] ocorre o  

deslocamento do acento [j’a],  [’aj] em relação aos do is pr imeiros e a  

manutenção nos do is últ imos [a].  

 

 

b)  Quadro 2   

Incosse panzo tara mensá  gongá / góia ê a ê  (Inzó Dandaluna) 

Ê  roxi mocumbe  paramesendauê /góia ê a ê (Terreiro Loabá) 

Inkosi mukumbe sere mona  dile / a e a e a e  (Cossard) 

Nkoci nkumbi tara mesó denguê / goyaê-aê  (Vat in) 

 

Var iação ortográfica: na t roca da let ra c  pela k  e do s pelo c:   

/Incosse,  Inkosi,  Nkoci/ 

/Mocumbe, mukumbe, nkumbi/ 

       

Var iação fonét ica:       

1.  [mo’ku �bj, mu’ku �bj, i �ku �bj]               

A var iação ocorre na pr imeira sílaba [mo] ,  [mu] e a inserção do fonema 

[i�].  

 

2.  [me’sa,  me’se, me’s�] 
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Ocorre alternância entre som aberto e fechado [sa],  [se],  [s�] 

 

c)  Quadro 3 

 

Adê cutala zinguê (Inzó Dandaluna) 

Adê cutala zinguê  (Terreiro Loabá) 

a ze ku ta la zin ge  (Cossard) 

A deskutalá zinguê  (Vat in) 

 

Var iação ortográfica:  

1.  /adêcutala,  azekutala,  adescutala/ 

Ocorre a troca –k– –c– para o  som [k].  

 

Var iação fonét ica:  

1.  [adeku’tal� , azeku’tal� , adesku’tal�] 

Percebe-se a alt ernância d  ~ z e a epêntese nos fonemas [ades].  

2.  Em Cossard não está claro se é /zi�’�e/  ou /zi�’�e/ .  

 

Olha zinguê ô  (Inzó Dandaluna) 

Cóia zinguê ô  (Terreiro Loabá) 

O ja zin gue o  (Cossard) 

Oyô zinguê-ô  (Vat in)    

 

Var iação fonét ica: [’�$a,’k�ja, oja, oj’o] 

A palatal se vocalizou [�$a],  [k�ja] ocorrendo o acréscimo do fonema 

[k] e o deslocamento do acento [’�$a],  [oj’o].  

Em Cossard não fica claro se o  acento ocorre no [o] ou no [a].  

 

d)  Quadro 4 

Tempo de gangá zumbá  (Inzó Dandaluna ) 

Tempo de gangá zumbá  (Terreiro Loabá) 

Tem po di ga ga jõm ba  (Cossard) 

Tempo de gangazumba  (Vat in) 

 

Var iação ortográfica: /zumbá, jõmba, zumba/.   
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Ocorre var iação –o–, –u–. 

 

Var iação fonét ica: 

1.  [gã’ga, gaga,’gãg�] 

Ocorrem do is fatos: i)  deslocamento do acento [gã’ga],  [’gãg�] ;  

  ii)  nasalização / desnasalização [gã’ga[, [gaga].   

 

2.  [zu �’ba, jõba, ‘zu �b�] 

Alt ernância da fr icat iva alveo lar e pós alveo lar [z] ~ [ä] e das nasais  

/o�/  ~ /u�/ .  E o deslocamento do acento em [zu �’ba], [‘zu �b�].  

 

e)  Quadro 5 

 

Sumbu ê ê sumbu nanguê  (Inzó Dandaluna) 

Sumbu ê sumbu nanguê  (Terreiro Loabá)  

sum bu e e su mu zãn ge  (Cossard) 

Insumbo-ê,  ê Insumbo  nangwê-ê-ê  (Vat in) 

 

Var iação fonét ica:  

1.  [’su�bu], [i�’su �bu] 

Ocorre a var iação pela inserção do fonema [i�].   

 

2. [nã’ge, zã’ge,  nã’gwe]  

Ocorre a alternância dos fonemas [n]~[z] e a ditongação [ge] – [gwe].  

       

É sumbu samuqüenda  (Inzó Dandaluna) 

E sumbu besetuqüenda  (Terreiro Loabá)  

sum bu de se ti kwen da  (Cossard) 

Insumbo sambo kuenda(Vat in) 

 

Var iação fonét ica: 

As var iações ocorrem em:  

i)  [’sam�] e [’sãbo]. Assimilação total da nasal,  o  fonema [b] assumiu 

a nasalidade.  
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ii)  [bezetu] e [de ze ti].  Var iação entre [b]~[d] e [u]~[ i],  proximidade 

entre as t rês sílabas regist radas por Cossard [de ze ti] e o  meu regist ro  

no Terreiro Loabá  [besetu].    

E a manutenção nos quatro regist ros de /’kwe�da/.  

   

f)  Quadro 6 

 

Catendengoma  (Inzó Dandaluna) 

Catende inganga  (Terreiro Loabá) 

Ka tem de ngãn ga  (Cossard)  

Katendê nganga  (Vat in)  

 

Var iação ortográfica nas t rocas de c  para k ,  e de n  para m :  

Catende, katemde, katendê 

           

Var iação fonét ica: /kate �de �gom�/ , /kate �de �gãg�/  

Ocorre var iação no final da pr imeira forma em relação às outras três:  

[gom�]~[gãg�].   

Os regist ros de Cossard e Vat in aproximam-se mais da fonte afr icana 

pela presença da pré-nasal em nganga .   

 

g)  Quadro 7 

Lexoquê lexoquê ô mãe Dandá  (Inzó Dandaluna) 

Axoquê lexoquê ô mãe Dandá  (Terreiro Loabá) 

A So ke a So ke o mãn dãn da  (Cossard)  

Lexokê lexokê ô mãe  Danda  (Vat in) 

 

Var iação ortográfica:  

1.  /axoquê, aSoke/.  Subst ituição do –x– pelo –S– para o  som [�].  

Cossard emprega o s maiúsculo como uma tentat iva de grafar o  �  

ioruba, cujo som é de [�].   

2.  /mãe, mãn/.  Subst ituição do –e– pelo –n–.  

       

Var iação fonét ica:  

1.  [le�oke, a�oke].  Subst ituição da sílaba inic ial [le], [a].  
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2.  [mãj, mã].  Presença do ditongo nasal.  

3.  [dã’da ,  ‘dãda].  Deslocamento do acento.  

 

h)  Quadro 8 

Angorô ta no cajiungongo  (Inzó Dandaluna) 

Ê Angorô  ta no cajungongo (Terreiro Loabá) 

ãn go lo ta no kajzan go (Cossard) 

Angorô ta no kajungungo (Vat in) 

 

Var iação fonét ica:  

1.  [ãgo’ro, ãgo’lo].  Var iação r/l .  

2.  [kaäju �’gõgu, kaäu �’gõgu, kaj’zãgo, kaäu �’gu �go].   

Ocorrem as seguintes var iações:  

i)  [kaäju �] ~ [kaäu �].  Inserção do fonema [ j] ; 

ii) [kaäj] ~ [kajz].  Inversão e subst ituição dos fonemas [äj]~[ jz] ; 

iii)  [gõgu],  [zãgo],  [gu �go].  Subst ituição de [g]~[z]; 

iv) [gõgu],  [gu �go].  Alternância das nasais  [õ]~[u �].   

      

Jacondandô meu quimbandá  (Inzó Dandaluna) 

Ja quimbanda cóia quimbandá (Terreiro Loabá) 

Za kum dãn da o ja kim bãm da (Cossard) 

Da kundando oiá kimbanda-a (Vat in)   

 

Variações ortográficas ocorrem pelo emprego de–c–, –q–, –k– com o  

som de [k]: i)  jacondandô/ ja quimbanda/zakumdãnda/dakundando.  

         ii)  meu quimbanda / có ia quimbanda / ojak imbãmda/  

    o iá k imbanda. 

 

  

Var iação fonét ica:  

1.  [äakõdã’do, äa ki �’bãd� , zaku �’dad� , daku �dã’do].   

Alt ernâncias [o�]~[i�]~[u�]  

      [äa]~[za]~[da] 

      [bã]~[dã] 

Nasalização / desnasalização [dã]~[da]   
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Se tem ganga ja untale  (Inzó Dandaluna)  

Se tem ganga ja untale  (Terreiro Loabá) 

Ke me gãn ga za mu ta le (Cossard) 

Simbenganga ja untalê (Vat in)   

 

Var iação fonét ica:  

i)  [si te �, ke me, si �be].  Var iação total; 

ii)[äau �’tal� , zamuta’le, äau �ta’le].   

Alt ernância dos fonemas [ä]~[z];  

Deslocamento do acento [’tal�]~[ ta’le] ; 

Inserção da sílaba –mu–.   

 

As var iações fonét icas observadas revelam uma tentat iva de aproximação 

da forma sonora afr icana e resulta da t ransmissão oral.  Por um lado, ela  

resulta da t ransmissão oral e,  por outro,  indica uma tentat iva de aproximação 

de or igem afr icana; ela também não é puramente aleatória.  Existe a  var iação  

consciente pela t ransmissão oral e  a var iação consciente das comunidades em 

buscar formas afr icanas,  como nkosi .  

A inserção de termos do português como /meu/ e /o lha/ pode resultar dessa 

tentat iva de aproximar-se de uma palavra afr icana que não se conhece.  

Considerações finais  

Nas duas comunidades específicas: Inzó Dandaluna  e Terreiro Loabá ,  os 

textos inventar iados se caracter izam pela t ransmissão oral,  por isso mesmo,  

foram organizados de maneira especial.  Esses textos foram analisados em 

relação à forma, ao conteúdo e ao contexto.  

Quanto à forma, pode-se notar,  nos textos das duas Casas,  a ocorrência 

bastante acentuada dos parale lismos.  

Quanto ao conteúdo, esses textos revelam a história dos mitos e dos ritos 

aprendidos,  contados e recontados,  at ravés do tempo e do espaço organizados 

diacrônica e sincronicamente.   

Quanto ao contexto,  eles se inserem no socioreligioso e reúnem os 

diferentes conhecimentos adquir idos pela exper iência do grupo.  
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Essa análise permit iu um levantamento t ipo lógico dos textos: discursos,  

diálogos,  lendas,  preces e cant igas.  

Alguns pontos importantes se destacam: 

- esses textos são const ituídos pela oralidade em situações de comunicação, 

ligadas às esferas sociorelig iosas de cada uma dessas comunidades; 

-  a aná lise dos t rês aspectos: forma, conteúdo e contexto permit iu chegar à  

t ipo logia desses textos; 

-  a t ipo logia estabelecida nos textos das duas comunidades específicas,  pode 

ser um parâmetro de análise para se compreender o  repertório  lingüíst ico das 

comunidades de Candomblé de Nação Angola de modo geral.  

-  embora se atestem d iferenças em seus textos,  é possível entender esses 

mesmos textos como agentes at ivos da palavra comunitár ia nas Casas de 

Candomblé de Nação Ango la.   
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4.  O  LÉXICO  NOS  TEXTOS  DOS  CANDOMBLÉS  DE  NAÇÃO  ANGOLA 

 

 

 

 

. . .a tradição oral ,  tomada no seu todo, não se resume à 
transmissão de narrat ivas ou de determinados conhecimentos. E la é 
geradora e formadora de um tipo part icular de homem.  

(A.  Hampatê Ba,  1982)  

 

 

Este capítulo t ratará dos termos de línguas negro-afr icanas que fazem parte 

dos textos coletados nas duas comunidades de candomblé ango la.   

O objet ivo é analisar termos relevantes para a r itualíst ica de cada uma das 

comunidades,  em separado, buscando ident ificar as línguas,  com base na 

lit eratura específica,  a  fim de ver ificar o  que se t ransformou, o  que 

permaneceu e o  que se (re)significou. Os termos que constarem nas duas 

comunidades serão marcados por um aster isco.  

Os termos analisados serão aqueles em que fo i possíve l a ident ificação de 

uma língua negro-afr icana pela consulta à bibliografia  de referência 

disponível.   

Esses itens lexicais serão apresentados num quadro, em que se descreve 

seu regist ro: 

i)  na comunidade: o  sent ido dado pelas comunidades part iculares; 

ii)  na bibliografia de referência:  

1.  no Brasil:  como os pesquisadores t rataram esses termos sob a 

perspect iva afro-brasile ira;   

2.  na Áfr ica: como os pesquisadores t rataram esses termos 

t ransplantados pelos povos t razidos ao Brasil como escravos.  

iii)  comentár ios lingüíst icos e antropológicos seguirão a análise de cada 

vocábulo.   

A esco lha da referência dar-se-á por aproximação em relação aos dados 

inventar iados nas duas comunidades: o  Inzó Dandaluna  e  o  Terreiro Loabá .  
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Haverá mais de um autor citado quando as informações forem diferentes ou 

complementares.    

 

4.1 Inzó Dandaluna 

 
 

Abiã 

 

Na comunidade  

Noviça(o).  Pessoa que freqüenta a casa na qualidade de "aspirantes" à  

inic iação. 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Cacciatore (1988): 

Abiã:  Pré-in iciada no candomblé,  gera lmen te jovem,  em estágio an terior  

à  in iciação,  tendo cumprido apenas uma par te dos r i tuais.  É o post o 

femin ino mais baixo na escala  h ierárquica  do terr eiro.  F.p.  – ior .  

Novo Aurélio  Século XXI (2000): 

abiã .  S.  f.  Bras. ,  BA.  Folcl .  Candidata  ao novic iado nos candomblés qu e 

cumpre só a lguns r itos parcia is.  

Pessoa de Castro (2001:136) regist ra: 

ABIÃ  / . . . /  –s.2.gen.pessoa designada pelas divi ndades para  ser  in iciada;  

pré-noviça  / . . . /  yor .  Abiyamon ,  mulher que tem um bebê para  alei tar .  

Câmara Cascudo (2001:5)  

ABIÃ .  Na escala  da  h ierarquia  femin ina,  no ca ndomblé baiano,  abiã  é a  

men ina ou moça em estado de in iciação r i tual ,  sob a  r esponsabi l idade da  

Mãe  ou da  Mãe-pequena ou de uma fi lha  mais velha ,  designada pela Mãe .  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o dicionár io Abraham (1958:6-8)24,  o termo é do ioruba: 

àbí  A.  (< à I  + bi  A):  empregado em combinações.  

                                                
24 Abraham (1958:6-8) Abi A. (< à I + bi A): used in compounds. 
A bí – ('we gave birth to' : < bi A) used in names. Nós damos à luz. 
A-bí-
-lá male and female name. 
Abi-
n�n (1) name for male or female child born while the mother was absent from home. 
A-bí-dè-mìí name for child born during the absence of the father. 
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A bí  – ( 'nós damos à  luz ' :  <  bi  A) empregado em nomes.  

A-bí-�- lá  nome femin ino ou mascul ino.  

Abi-�n�n  (1)  nome dado para  cr iança do sexo mascul ino ou do sex o 

femin ino,  nascida  enquan to a mãe estava ausen te de casa .  

A-bí-dè-mìí  nome dado para  criança nascida  duran te a ausência  do pai .  

Comentário 

O termo em ioruba possui sent ido relacionado a nascimento.  O dicionár io  

Abraham traz a raiz [àbí] e regist ra algumas combinações para a formação  

dos nomes. Trata-se de nomes dados aos recém-nascidos,  cuja significação se 

refere aos acontecimentos ocorridos no momento mesmo do nascimento; ou 

podem estar relac ionados ao papel social a ser desempenhado pelo  seu 

possuidor.  

No Brasil,  esse termo possui uma relação com o nascimento.  A iniciação de 

uma pessoa,  no candomblé,  const itui um (re)nascimento e é comparado, de 

fato,  ao nascimento de uma cr iança.  O termo  é empregado para as pessoas que 

ainda não passaram pelos processos inic iát icos e adquir iu  uma forma 

nasa lizada abiã .  É provável que essa nasa lização tenha ocorr ido, em 

português,  por assimilação de alguma das combinações do iroruba. Por  

exemplo, o  termo Abi-�n�n  parece estar próximo da forma nasalizada, po is a  

vogal /-�/  vem depo is do /-n/.  

O termo abiã ,  então,  no Bras il,  fo i ressignificado como "a lguém que va i 

nascer para a religião",  reve lando uma rest r ição e especialização de seu 

sent ido afr icano. 

 

Adjá  

 

Na comunidade 

Inst rumento ut ilizado para chamar o orixá  na cabeça do iaô .  

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:141) regist ra: 

ADJÁ  s .m.  ideofone,  campainha de metal  ou c ampa ,  usada durante as  

cel ebrações l i túrgicas afro-brasi lei ras.  Var,  aja ,  adijá ,  adixá .  

2. Na Áfr ica 
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De acordo com o dicionár io Abraham (1958:36)25,  o  termo é do ioruba: 

ààjà  (1)  t ipo de chocalho usado em cer imôn ias mágicas.  

Comentário 

Do ponto de vista lingüíst ico,  em português,  há o acrésc imo do /d/  na grafia  

antes do /ä/ ; manteve-se,  portanto,  a mesma pronúncia do ioruba, [dä],  

grafado j  no ioruba padrão.  

O sent ido do termo permaneceu. Trata-se de um inst rumento ut ilizado nas 

cer imônias religiosas tanto na Áfr ica como no Brasil.  

 

Agô  

 

Na comunidade 

Pedido de licença.  

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:144) regist ra: 

AGÔ  pedido de l icença,  permissão,  a tenção.  Resposta :  agoê.  / . . . /  Fon  

agoò /Yor .  àgò(é) .   

2. Na Áfr ica 

De acordo com o dicionár io Abraham (1958:30)26,  o  termo é do ioruba: 

àgò  / . . . /  (b)   ~  Onílé!  (di to por  a lguém na por ta  de a lguma casa)  Eu tenho 

l icença para  en tr ar?/ . . . /  àgòó yà o por  favor ,  entr e!  

 

Comentário 

No inter ior das Casas de Candomblé,  o  termo é empregado para so lic itar  

licença para: entrar em algum espaço; falar,  dir igindo-se aos mais velhos; 

fazer quaisquer atos litúrgicos; manusear objetos sagrados; dentre outros.  

A expressão àgòó yà o ,  regist rado pelo dicionár io Abraham, em resposta ao 

pedido de licença,  é  também empregado  pelos adeptos dos Candomblés no  

Brasil:  "ago iá" com o sent ido de consent imento,  ocorrendo var iações agoiê  ou 

agoê  (cf.Pessoa de Castro).  

 

                                                
25 Abraham (1958:36) ààjà (1) type of rattle used in magic ceremonies. 
26 Abraham (1958:30) àgò /.../ (b)  ~ Onílé! (said by P. at door of another's house) have I your leave to enter? /.../ àgòó yà o please enter! 
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Ala   

 

Na comunidade 

Pano branco. 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:148) regist ra: 

ALÁ  tecido branco que encobre e  protege O xalá ,  especia lmen te em  

apar ições públ ica s r i tuais.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o dicionár io Abraham (1958:46)27,  o  termo é do ioruba: 

àlà  (1)  (a)  a��  ~ tipo de pano branco.  

 

Comentário 

O termo regist rado pelo dic ionár io  Abraham possui o  tom baixo nas duas 

vogais:  /àlà/ .  No Brasil,  o  vocábulo assume as caracter íst icas acentual do 

português brasile iro ,  tornando-se uma oxítona. 

Dentro das comunidades de candomblé,  alá  é empregado para designar  

qualquer tecido branco e possui uma relação com o culto  a Oxalá .  Por ser 

esse orixá  conhecido como o "dono de todas as cabeças",  são chamados de 

alá  também os compridos panos brancos que os prat icantes do candomblé 

enro lam  em suas cabeças.  

 

 

Aluvaiá 

 

Na comunidade 

Aluvaiá  é o  nosso Exu ,  e em dias de at ividade, Aluvaiá  vem na frente,  t irando  

todas as negat ividades da Casa.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

                                                
27 Abraham (1958:46) àlà (1) (a) a�� ~ type of white cloth. 



 

 

 

211 

Carneiro (1991:143): 

. . . ci tei  os ver sos do despacho  de Exu nos  ca ndomblés  de  ca bocl o da  

Bah ia  / . . . /  O pai-de-san to Manuel  Paim,  a  quem in terroguei  sobre ess e  

despacho ,  me garan tiu que Aluvaiá  é um Exu da nação  Angola . . .  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o dicionár io Abraham (1958:53)28,  o  termo é do ioruba: 

àlùwàlá  o  cer imon ial  de pur i ficações,  fei ta  por  muçulmanos,  antes da  

oração et c.  

 

Comentários 

Pode-se perceber as alterações ocorridas:  o  vocábulo passou de àlùwàlá  para 

aluvaiá ,  a consonant ização de o /w/ em /v/ e a semivocalização / l/  em / j/ ;  

formando um tritongo, no final da palavra.  O tom alto  na últ ima sílaba fo i 

int erpretado como acento tônico, tornando a palavra oxítona.  

Gener icamente,  o  sent ido do vocábulo está ligado a um conjunto de 

procedimentos com a finalidade de pur ificação. Esse é,  exatamente,  o  sent ido  

que tem, nas comunidades de candomblé,  o  "despacho de Exu". Nessas 

comunidades,  observei a pur ificação do ambiente antes de se iniciarem os 

r ituais,  at ravés de uma cer imônia designada de "padê".  O "padê" é dedicado a 

Exu  e consiste em tornar o  ambiente propiciatório  aos rituais.  Nesse contexto,  

é possível ligar o  sent ido genér ico do vocábulo entre o  que fo i t razido com os 

povos iorubas e o  que permaneceu nas comunidades religiosas de candomblé 

no Brasil; entretanto, o que se pode observar também é que o seu sent ido  

específico se alterou, visto  parecer,  pelas interpretações da comunidade e de 

Carneiro,  t ratar-se de uma das caracter íst icas da divindade: "Aluvaiá  é  o  

nosso Exu . . ." //   "Aluvaiá  é um Exu da nação  Ango la. . ." 

 

Axé 

 

Na comunidade 

Para o tateto Roxitalamin do Inzó Dandaluna ,  “axé  é a  força,  o  gunzu  de tudo 

que se faz para os orixás e que se recebe deles também.  É o que movimenta 

tudo e é também o terreiro”.  E para cada um dos seus filhos,  a palavra axé  

                                                                                                                                                   
28 Abraham (1958:53) àlùwàlá the ceremonial ablutions done by Muslims before prayer etc. 
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possui do is ou mais significados,  como por exemplo: é o  barracão, as partes 

dos animais consagradas aos orixás,  é o  fundamento  do barracão, são os 

assentamentos,  é a força do povo-de-santo etc.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

De acordo com Cacciatore (1988:56): 

Força  dinâmica das divindades,  poder  de r eal ização,  vi ta l idade que s e  

individual iza em determinados objet os,  com o plantas,  símbolos  

metál icos,  pedras e outros que const i tuem segredo e sã o en terr ados sob o 

post e cen tr a l  do ter r eiro,  tornando-se  a  segurança espir i tual  do mesm o,  

pois r epresen tam todos os or ixás.  Esses objetos  são chamados axés.  Os  

fixadores,  r evi ta l izadores por  excelência  do axé são as folhas sagradas e  

o sangue,  usados,  assim,  em todas as cer imôn ias de ' assen tamen to'  dessa  

forma espir itual,  seja  nos objet os,  seja  na  cabeça dos in iciados.  V.  

oferendas.  F.  p. – ior . : 'à�e '  (axé)  – ordem,  comando sign.  poder .  

 

2.  Na Áfr ica 

De acordo com o dicionár io Abraham (1958:71),  o  termo é do ioruba:  

à�	  –  ordem,  comando,  força  e poder .   

Comentários 

A pronúncia do termo à�	 ,  em ioruba, é /a�	/ ,  o  que não se alt erou, 

adaptando-se apenas a grafia  para axé ,  e  interpretando-se o tom médio fina l 

como sílaba tônica.  

Houve, no Brasil,  ressignificações em relação ao termo: axé  é a força das 

divindades; a força das pessoas; a força cont ida nos objetos sagrados,  nos 

assentamentos,  nos objetos fixados na entrada das comunidades,  nos potes,  

nos alguidares,  nas quart inhas; a força dos elementos da natureza,  dos quais 

cada divindade é dona; a força dos animais (sobretudo, as partes r ituais) e das 

plantas; a força dos r itmos e dos tambores; a força dos movimentos circulares 

e das danças; a  força da palavra; a  força da Casa; a força do barracão. Axé  é a  

própria comunidade e representa a  força geradora de todas as co isas; é a  

felic idade, a prosper idade, o  amor,  a fé,  a generosidade, o  agradecimento,  a 

saúde, a paz.  Axé  é o  todo e precisa ser sempre renovado at ravés dos 

sacr ifícios r ituais.  
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A palavra axé  vem sendo empregada fora do ambiente religioso, 

pr incipalmente,  nas artes designando um r itmo  musical e uma dança. O uso de 

termos litúrgicos pela sociedade tem dividido as opiniões das pessoas ligadas,  

diretamente,  às religiões afro-brasileiras: 

Tateto Roxitalamim  do Inzó Dandaluna  não vê nenhum problema em relação  

ao emprego dos termos litúrgicos fora do ambiente religioso; ele acredit a que 

pode ser uma forma posit iva de divulgação do candomblé.   

Mona Rikumbi  do Terreiro Loabá  vê com preocupação o emprego  

indiscr iminado pela sociedade brasile ira de termos da liturgia.  Ela diz :  “. . .  

infelizmente,  a palavra axé  ficou muito banalizada. Po lit icamente,  temos que 

tomar cuidado para não deixarmos banalizar outras expressões”;  

 

Bori  

 

Na comunidade 

De acordo com o Tateto Roxitalamim:  

Dar  comida à cabeça.  O bor i  é um r itual fei to para  homenagear  e 

for ta lecer  a  cabeça.  Ori  é a cabeça.  An tes de se  fazer  qualquer  coisa  pra  

o or ixá  da  pessoa,  cuida-se do or i  ,  cujo dono é Oxalá ,  se faz  o r i tual do 

bor i  que é o r i tual  que se dá  comida pra cabeça da  pessoa .  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

De acordo com Cacciatore (1988:195): 

Ori¹   Cabeça;  a lma orgânica ,  perecível ,  cu ja  sede é a  ca beça –  

intel igência ,  sensibi l idade et c. ,  em con tra-posição a o emi ,  espír i to,  

imor tal .  F. – ior . : "orí" – cabeça.  

2. Na Áfr ica 

O dicionár io Abraham (1958) regist ra os termos ori  e bori ,  como sendo do 

ioruba:  

1.  Ori  p.480-481 29  

Orí ,  A Cabeça,  é a  morada un iver sal  da  divindade,  adorada por  ambos os  

sexos  com o o deus do dest ino,  da  sor te.  Acredi ta-se que a  boa ou má  

for tuna dependerá de acordos estabelecidos com esse deus;  dessa  morada,  

                                                
29 Abraham (1958:480-481) Orí, The Head is the universal household deity worshipped by both sexes as the good of Fate. It is believed that 
good or ill-fortune attends one according to the will of this god: hence, he is propitiated in order to bring good luck to his votary. 
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ele propicia  in struções para tr azer  boa ou má sor te aos seus devot os.  

2. Bori  p.114-11530:  

B
rí  v.  b
  B.2 / . . . /  (b)  ó fi obì b� 	nun  ele com e noz de cola .   

 

Comentários 

O regist ro  do item 2 de Abraham permite compreender o  vocábulo bori  da 

seguinte forma:  

B�  (comer) + Orí (cabeça) = B�rí ‘comer cabeça’ [dar comida à cabeça].   

Pode-se perceber  a composição por aglut inação do termo em ioruba,  

permanecendo sem muitas alt erações,  no Brasil.  

O termo ori  é mu ito ut ilizado entre os adeptos dos Candomblés e  assume uma 

representat ividade de tudo o que está ligado à cabeça das pessoas:  

int eligência,  sabedor ia,  o  bem e o mal,  o  bom e o ruim, a energia vit al,  a  

divindade ou as divindades,  o  sagrado e o profano etc.  O ori  é tão importante 

que é considerado também uma d ivindade e tem seu cu lto  específico.   

No Inzó Dandaluna  e em algumas outras comunidades de candomblé,  o  culto  

ao ori  é dedicado a Oxalá ,  pelo seu caráter de Deus da cr iação, o  "pai de 

todas as cabeças".  

O culto  ao ori  é feito  segundo os fundamentos de cada comunidade, porém, a 

caracter íst ica pr inc ipal em relação ao seu culto  é de se "dar comida à cabeça".  

Cons iste em r itua l de reco lhimento seguido de o ferendas à cabeça com a 

finalidade de fortalecê- la.  A esse r itual se dá o nome de bori .  

 

Dijina*  

 

Na comunidade 

Nome. 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:222) regist ra:  

DIJINA (ban to)  (PS) –s. f.  denominação cor ren te para  o nome-de-santo ,  

                                                                                                                                                   
30 Abraham (1958:114-115) B
rí v. b
 B.2 /.../ (b) ó fi obì b� 	nun he put kolanut into his mouth. 
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geralmen te r eferen te à  or igem ou a  uma qual idade  da  divindade.  Cf 

or uc ó.  Kik. /Kimb.  Dijina ,  nome.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com Pedro (1993:121-122),  o  termo é qu imbundo e pertence à 

classe 5 que corresponde, formalmente,  ao prefixo nomina l /di-/,  no singular.   

dì  + jìnà = dì jìnà         "nome" 

Na classe 6,  no plural,   o  autor regist ra com o prefixo nomina l /ma-/.   

mà + jínà  = màjínà            "nomes" 

 

Comentários 

Observando as duas classes nomina is,  pode-se notar a alternância entre os 

tons alto  e baixo: dìjìnà / màjínà na dist inção de número.  Tal dist inção não  

ocorre,  nas comunidades,  que empregam apenas o termo com a forma do  

singular em quimbundo, marcando o plural de acordo com as normas do  

português,  ou seja,  com o acréscimo do –s no final da palavra.  O português 

at ribuiu o acento à penúlt ima sílaba,  conforme a tendência geral dessa língua. 

 

Exu  

 

Na comunidade 

De acordo com o tateto Roxitalamim:  

Exu segura  as forças negat ivas da  casa ,  ele está  na  en trada e é o homem  

que nos l ivra  de tudo que for  mal . É o homem que quando tem pessoa  

com problema de magia ,  ele já  avisa  a o z elador ,  já  segura  do lado de fora  

da  por ta da casa .  

 

Bibliografia de referência  

1.  No Brasil 

Dicionár io Aurélio  Sécu lo XXI: 

exu.  (ch )  [Do ioruba. ]  S.m.  1.  Bras.  Orixá  que r epresen ta  as potências  

con trár ias ao homem,  é assimilado pel os afro-baianos ao Demônio dos  

catól icos,  porém cul tuado por  eles,  porque o temem.  [Sin. ,  bras. ,  RS:  

bará . ]  2.  Bras.  N. E. V.  diabo(2 ).  3.  Bras.  Folcl .Mensageiro indispensável  

en tr e os homens e as divindades;  homem-da-rua.  4.  Bras. Folcl .  Or ixá que 

preside à  fecundidade,  cuja  dança r eflete esse a to vi ta l .  Virar  exu.  Bras.  

1.  Receber  o san to,  ou cai r  em transe,  na  macumba.  2.  Ser  tomado de 
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cólera ;  en furecer -se.  

 

2.  Na Áfr ica 

Abraham (1958:166) 31,  regist ra o  termo do ioruba: 

È�ù  (7)  / . . . /  Há uma for te convicção em seu  poder  e pron t idão para  

confer i r  os benefíci os aos seus adoradores…  

De acordo com Pierre Verger (2000:119),  o  termo é do ioruba. Trata-se de 

uma das divindades iorubanas e o  autor enumera as suas pr inc ipa is 

caracter íst icas: 

E�u  é o mensageiro dos outros Ori�a  e nada se pode fazer  sem ele.  

É o guardião dos templos,  das casas e das cidades.  

É a cólera  dos Ori�a  e das pessoas.  

Tem um caráter  suscet í vel ,  vi olen to,  i r ascível ,  astucioso,  grossei ro,  

vaidoso,  indecen te.  

Comentários 

Exu  é um dos vocábulos ioruba já incorporados à língua portuguesa.  E m 

ioruba, o  � tem o som de [�],  e os tons aparecem somente no regist ro  do 

Abraham; ass im, ver ifica-se não ter ocorrido muit as mudanças lingüíst icas no  

vocábulo.   

Do ponto de vista antropológico, Exu  é um dos orixás que possui o  poder da 

t ransformação; é o  guardião, o  protetor das comunidades,  por isso nada se faz 

sem a sua permissão, conseguida at ravés das oferendas.  Ele é também o  

mensageiro entre os seres humanos e os outros orixás.   

O seu domínio é a natureza humana; ele  rege o sexo tanto masculino como 

feminino e é representado por um grande falo ; esse é um dos mot ivos pelos 

quais,  ainda na Áfr ica,  o  associam ao diabo. 

 

Gunzu*    

 

Na comunidade  

 Para o  tateto  Roxitalamim:  

Gunzu  é a  força  dos inquices,  dos orixás ;  é tudo que se faz  para  os orixás  

e que se r ecebe deles também.  É o que m ovimen ta  e t ransforma o nosso 

dia-a-dia;  é o axé .  

                                                
31 Abraham (1958:166) È�ù (7) There is a strong belief in his power and readiness to confer benefits on his worshippers… 
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Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:245) regist ra: 

GUZO (ban to)  (LS) –s.  força ,  axé .  Cf.  gorô.  Kimb.  nguzu .  

 

2.  Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941:47-48),  o termo é do quimbundo: 

Ngúzu ,  sub.  (IX)  

Faculdade de operar ,  de executar ,  de mover  /  fôrça  /  valen t ia  /  vigor  /  

r i jeza;  poder  da muscula tura:  kubeka kua'-mbua, ngúzu mu ifuba.  

Fi rmesa;  energia ;  kuxinjika ni ngúzu ; esfôrço;  resist ência ;  violência .  

O grosso ou a  par te pr incipal  de a lguma cousa:  ngúzu ia poko ku 

mubinhi ;  sol idez .  

Direi to legalmen te esta bel ecido de se fazer  obedecer :  o muri 'a kimi  

ukala ni ngúzu ia kutumina;  faculdade;  poder .  Pl .  Jingúzu .  

 

Comentários 

O termo quimbundo ngúzu  aparece na comunidade como gunzu ,  podendo-se 

perceber o  deslocamento da nasal para o  inter ior da palavra.   

Na comunidade, o  termo ioruba à�	  é  sinônimo de gunzu ,  cujo sent ido  

genér ico permanece.  

 

Iaô  

 

Na comunidade 

De acordo com o tateto Roxitalamim:  

Iaô  é uma pessoa in iciada pro orixá  com menos de set e anos de san to.  

Enquan to ela  não r eceber  a  sua  cuia ,  mesmo com mais de sete anos,  ela  é  

chamada de iaô .  É  chamada também de esposa  do orixá .  Agora ,  depois  de  

sete anos e de r eceber  a  sua  cuia ,  de iaô  ela  passa  pra  ebomi.  Iaô  tan to 

pode ser  uma mulher como um homem.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 
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Dicionár io Aurélio  Sécu lo XXI: 

iaô.  [Do i oruba Ya wo.]  S. f.  Bras. ,  BA.  1.  Noi va  e  esposa  mais jovem.  2.  

Novi ça  de um candomblé.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o Abraham (1958:333) 32,  o  termo é do ioruba: 

ìyàwo  (1)  (a)  esposa  x ìyàwóòmi  minha esposa  /…/ 

Comentários 

O termo iaô  em ioruba é empregado para pessoas do sexo feminino. E m 

português,  conforme Auré lio  também é feminino ; entretanto,  na comunidade,  

(mas não somente nessa comunidade específica)  o  termo se refere aos do is 

gênerosm (o/a iaô).   

Iaô  adquire um sent ido direcionado para o  compromisso que os adeptos do 

candomblé,  tanto homens como mulheres,  assumem com as suas divindades; é  

uma aliança,  um casamento.   

 

Iemanjá  

 

Na comunidade 

Um dos nomes da divindade dos oceanos.   

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Dicionár io Aurélio  Sécu lo XXI: 

Iemanjá .  S.F.  Bras.  Or ixá  femin ino,  a  mãe-d 'água [q.v. ]  dos iorubanos ,  

ou o própr io mar divin izado;  janaína;  r ainha do mar .  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o Abraham (1958:680) 33,  o  termo é do ioruba: 

Y	m�nja  (1)  deusa  dos r ios / . . . /  Yèyé-�m�n-	ja  

Verger (2000:293) regist ra: 

Yem�já  é a  divindade das águas doces e sa lgadas.   

Seu pr incipal  templo si tua-se em Ab�okuta ,  no bairro de Ibara . /. . . /  é a  

divindade do r io Ogun .  Era  a  mulher  que t inha o hábi to de sen tar -se no 

lugar  onde,  a tualmen te,  existe uma pon te.  É nesse lugar  que seus adeptos  

                                                
32 Abraham (1958:333) ìyàwo (1) (a) wife x ìyàwóòmi my wife /…/ 
33 Abraham, 1958:680 Y	m�nja (1) The goddess of rivers /.../ Yèyé-�m�n-	ja 
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vã o fazer - lhe oferendas de carneiro (agbo) ,  milho (egbo)  e  obi .  Ela  é a  

mãe de todos os Ori�a .  

 

Comentários 

Em ioruba, o  vocábulo resulta de uma composição por aglut inação. O 

dicionár io Abraham regist ra a decomposição da palavra.  As t raduções dos 

termos que a compõem podem ser encontradas nas páginas 678, 518 e 182,  

respect ivamente: Yèyé  ‘mãe’ + �m�n  ‘filho’ + 	ja  ‘peixe’ (mãe, cujos filhos 

são peixes).  

O termo fo i aportuguesado e consta nos dicionár ios de língua portuguesa.  

Iemanjá  é uma das divindades com o cu lto  mais expressivo tanto nos países 

iorubas quanto no Brasil.  Or iginar iamente,  essa divindade t inha os seus 

domínios apenas nas águas doces,  porém, essa caracter íst ica fo i se 

t ransformando, e,  mesmo, nos países iorubas,  os fiéis lhe prestam homenagens 

nas águas do mar.  O seu culto ,  em São Paulo,  ocorre nas praias do litora l 

paulista no dia 08 de dezembro e leva milhares de fiéis que lhe prestam 

homenagens à beira do mar,  cantando e tocando atabaques e outros 

inst rumentos musicais; alguns levam os presentes a Iemanjá  em pequenas 

embarcações em alto-mar.   

 

Ilê*  

 

Na comunidade 

Casa. A casa de candomblé,  a comunidade. 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Dicionár io Aurélio  Sécu lo XXI: 

i lê.  [Do ioruba. ]  S.m. Bras.  Casa  de Candomblé;  terr ei ro.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o Abraham (1958:302) 34,  o  termo é do ioruba: 

i lé  (1)  (a)  qualquer  casa .  

                                                
34 Abraham, 1958:302 ilé (1) (a) any house. 
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Comentários 

Exceto a interpretação do tom alto  pelo  acento,  o  vocábulo não so freu 

alterações na passagem para o português.  

O termo ilê ,  nos candomblés,  designa a própria comunidade e,  em muit as 

delas,  faz parte do nome o ficial da casa:  I lê Axé Oni  Xangô  (Casa de Força do  

Senhor Xangô).  

 

Inzó*             

 

Na comunidade  

Casa.   

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro,  2001:348: 

UNZÓ (ban to)(LS) –s.  casa ,  terre(i )ro.  Cf.  canzuá,  i lê ,  runcó .  

Kik. /Kimb. /Umb.  (o )nzo .  

2. Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941:378),  o termo é do quimbundo: 

Nzo,  sub.  (IX) Abrev.  de Inzo . /  Edifíci o;  moradia ;  casa .  

Pedro (1993:127 e 133): o  termo é do quimbundo e pertence à classe 9  que 

corresponde, formalmente,  a do is prefixos: zero (ausência formal de marca) e  

o  prefixo nominal / i-/ .  Esse prefixo marca o singular: 

ìnzò   ‘casa’   

No plural,  o  termo pertence à classe 10, com o prefixo nomina l / ji-/:  

Jì  +  nzò  ( jìnzò) ‘as casas’   

 

Comentários 

Na comunidade, há algumas var iações na pronúncia dos informantes:  unzó ,  

enzó ,  inzó ; e todas oxítonas.  

Assim como o termo ioruba ilê ,  o  vocábulo quimbundo inzó ,  em algumas 

comunidades de candomblé,  também faz parte do nome o fic ial da casa,  como 
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por exemplo: Inzó Inquice Mameto Dandaluna Quissimbi Quiamaze .  

 

Lemba* 

 

Na comunidade 

Lemba  é o  dono das cabeças,  o  pai da cr iação e é também considerado como o 

orixá  que t raz a paz.  Corresponde a Oxalá .  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001 :264) regist ra : 

LEMBA (ban to)  (PS) –s.  divindade da  procr iação,  da  paz,  pai  de todos os  

inquices,  equi valen te a  Lisa  e Oxalá . Var.  Lembá.  Nom es:  

Cambaranguan je,  Caçumbecá,  Caçumbenca,  Caçute,  Canzanza,  Catamba,  

Gangazumbá,  Gongapemba,  Gongan iumbanda,  Lembafurama,  

Lem ba furanga,  Lembarenganga,  Zamafurama, Zamafuramo.  Nomes  

iniciá t icos:  Deremumbidi ,  Quimbuto.  Kik. /Kimb. /Um b.   Lemba.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com Oscar Ribas (1994:144),  o termo é do quimbundo: 

Lemba .  s. f .  Espír i to femin ino que promove a  procr iação.  En t idade 

espir i tual da  procr iação.   

 

Comentários 

Lingüist icamente,  o  vocábu lo não so freu alt erações,  porém,  em alguns 

momentos da liturgia,  os fiéis o  pronunciam como uma oxítona: lembá .  

Inquice  considerado o "pai da cr iação".  É conhecido também como:  

Lembarenganga, Lembafuranga, Cassuté,  Lembadilê.   

 

Maçangango 

 

Na comunidade 

Cant iga dedicada a Tar iazaze:  

Maçangango maçangango 

Maçangango é de car io lé 



 

 

 

222 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

O termo não fo i encontrado. 

2.  Na Áfr ica 

No mapa de Randles (1968:22) consta a província Massangano no reino 

de Ndongo. 

 

Comentários 

Os do is termos /massangano, maçangango/ só diferem na var iação 

ortográfica: ss,  ç  para o  som de [s] e a inserção do fonema [g].  A cant iga 

repete t rês vezes o  nome maçangango .  A província de Maçangano se situava 

bem próxima ao r io  Cuanza, região de maior concentração de cat ivos 

t raficados ao Brasil.  A cant iga pode estar se refer indo a essa provínc ia de 

onde, provavelmente foram trazidos muitos desses cat ivos.  

 

Macota*  

 

Na comunidade 

Macotas são as pessoas iniciadas há mais de sete anos com obr igações 

tomadas e,  por isso mesmo, têm muito prest ígio dentro do axé .  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Dicionár io Aurélio  Sécu lo XXI : 

mac ota . [Do quimb.ma'kota ,  'os  maiores' . ]  S.m.  Bras.  Hom em de prest ígi o 

e in fluência  na  sua  local idade,  por  dinheiro ou posi ção pol í t ica .  Bras.  O 

maior  de todos;  o mais impor tan te;  macotei ro.  Adj.  Bras.  Grande;  

macotei ro:  "vi r am que uma outra  coisa  também se fora  a juntando,  

crescendo sem que eles r eparassem,  e era enorme agora ,  guaçu,  m a  c o t  

a ,  gigan tesca!" (Már io de Andrade. Os Con tos de  Belasar te,  p.37).  

Cacciatore (1988) 

Makota:  Auxi l iar  dir eto do chefe do ter r eiro,  no cul to ca bul ista .  F. – 

kimb. :  'makota '  – plural  de 'dikota '  – maioral ,  pessoa impor tante.  
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2.  Na Áfr ica 

De acordo com Pedro (1993:121 e 123),  o termo é do quimbundo: 

mà + kòtà = màkòtà -  ‘pr imogên i tos,  pr imogên itas,  os mais velhos,  a s  

mais velhas’ ,  plura l,  prefixo nominal da classe 6 /ma-/ .  

dì  + kòtà = dìkòtà -  ‘pr imogên i to,  primogên i ta ,  o mais velho,  a  mais 

velha’ , singular ,  prefixo nominal da  classe 5 /di -/ .  

 

Comentários 

Os prefixos de classe ma- / di- fazem a dist inção de classe e número em 

quimbundo; e,  só fo i t ransplantada para o  Brasil,  a forma do plural,  co m 

sent ido de singular.  É provável que o vocábulo singular dicota tenha se 

perdido com a t ransmissão oral,  permanecendo apenas o plural macota .   

O vocábulo  macota  aparece muito pouco, na fala  das pessoas dessa 

comunidade; o  que usam com maior freqüência é o  correspondente ioruba  

ebome .   

Esse vocábulo faz parte do português brasileiro  (cf.Aurélio),  tendo adquir ido  

o sent ido de ‘pessoa importante’,  que não está muito distante do seu 

significado para os povos ambundos,  pela importância social e po lít ica das 

pessoas mais velhas dentro e fora do núcleo familiar.  

As comunidades de candomblé vão reproduzir  esse va lor ancest ral de respeito  

e reverência aos mais velhos; por isso,  as pessoas com muito tempo de 

inic iação no candomblé são reverenc iadas pelas comunidades religiosas afro-

brasileiras de modo geral.  

 

Mona*  

 

Na comunidade  

Filho ou filha-de-santo.  

 
Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:288): 

MONA (ban to)  1.  ((LS) –s.  i rmão ou i rmã na  r el igião.  Cf.  m onadejé.  Kik .  

mwana / Kimb.  mona,  irmã,  irmão.  2. (LS) –s.  cr iança, menino-macho.  
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Cf.  muana. Kik. mwana / Kimb.  mona.  

2. Na Áfr ica 

Coelho (1987:126-127) 35,  no capítulo  em que t rata da família  extensa dos 

Ndongo ,  explica o  conceito  do termo quimbundo mona:  

O termo mona designa:  cr iança (fi lho ou fi lha)  /. . . /  Para  os Ndongo ,  bem  

como para  toda a  comunidade étn ica  Ambundo, adiyala  (de homem) ou  

amuhatu (de mulher )  após o nome designa o gênero.  / . . . /  Assim,  mona wa  

muhatu (menina);  monami wa muhatu (minha men ina) e mona wa di yal a  

(men ino) monami wa diyala  (meu menino).  Um bebê,  men ino ou men ina,  

se  diz  kamona.  Para  designar  uma cr iança da  idade de  dois  anos se  diz  

kamona ka  wisu,  ao passo que para  designar  uma cr iança,  menino ou  

men ina,  a  par t ir  de sei s anos se diz  monandenge.  Quando um men ino ou  

uma men ina está  na  puberdade,  são chamados muzangala  e ki lumba,  

r espect i vamen te.  

 

De acordo com Pedro (1993:118),  o  termo é do quimbundo e pertence à classe 

1,  que corresponde, formalmente,  ao prefixo nominal (sg.) /mu-/: 

mu + ànà = mònà ‘cr iança’ 

E o prefixo nominal (pl.)  /a-/ que corresponde, formalmente,  à classe 2: 

à + nà  = ànà ‘crianças’  

Comentários 

Em relação aos regist ros dos dois autores,  pode-se observar a marca dos tons 

apenas em Pedro.  

Na comunidade, o  vocábulo é nasalizado e,  nos regist ros escr itos,  os tons 

baixos das duas vogais não são marcados.  

Quanto ao sent ido, o termo não se alterou para a comunidade, que o t raduz 

por filho ou filha; entretanto,  em algumas ocasiões,  pude perceber um sent ido  

feminino ‘mulher’; e o  sent ido de ‘cr iança’ quase não aparece.   

 

Nengüadengüê  

 

Na comunidade 

Mãe pequena. 

                                                
35 Coelho (1987:126-127) Le terme mona désigne: enfant (fils ou fille) /.../ Chez les Ndongo, ainsi que dans toute la communauté ethnique 
Ambundu, adiyala “d’homme” ou amuhatu “de femme” après un nome désigne le genre. Ainsi, mona wa muhatu = fille monami wa muhatu, 
“ma fille” et mona wa diyala = garçon monami wa diyala, “mon garçon”. Un bébé, garçon ou fille se dit kamona: pour désigner un enfant 
âgé de deux ans on dit kamona ka wisu, tandis que pour désigner un enfant, fille ou garçon, à partir de six ans, on dit monandenge. Quand un 
garçon ou une fille a atteint l’âge de la puberté, ils sont appelés muzangala et kilumba, respectivement. 
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Bibliografia de referência  

1.  No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:297) regist ra uma parte do termo: 

NÊNGUA (ban to)(OS) –s. f.  Ver  mameto.   Kik.  Nengua ,  mãe.  

2. Na Áfr ica 

Na abordagem fe ita por Coelho (1987:116)36 sobre a família  extensa dos 

Ndongo ,  aparece o termo quimbundo ndenge  que explica o  sent ido de uma 

parte do termo  nengüadengüe .   

/ . . . /  um homem pol ígamo (hongo)  e suas mulheres (akaj i ) .  A pr imeira  

esposa  de um homem pol ígamo é conhecida  com o kota dya hongo  “a  

grande mulher  de um homem pol ígamo” ou,  simplesmen te,  “a  grande 

mulher”  e as outr as esposas são conhecidas como j indenge ja hongo  (a s  

pequenas esposas de um homem pol ígamo).  

 

Comentários 

Juntando os regist ros de Pessoa de Castro nêngua  ‘mãe’ + o de Coelho ndenge  

‘pequena’,  temos o vocábulo nengüadengüê  que aparece na comunidade com o  

sent ido de ‘mãe pequena’.  

 

Ogum  

 

Na comunidade  

Um dos nomes da divindade dos caminhos,  do ferro,  da guerra e da 

tecno logia.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

De acordo com Cacciatore (1988:188-189): 

Ogun:  Or ixá  nacional  iorubá,  fi lho de Yemanjá  e Oranhiã ,  ou,  em cer tos  

mitos,  de Odudua (masc. )  Na Áfr ica  é o deus do fer ro,  da  agricul tura ;  da  

guer ra ,  da  caça ,  protetor  de t odos os que t r abalham em ar tes manuais e  

com instrumen tos de fer ro.  No Brasi l  é dos or ixás mais cul tuados,  mas  

                                                                                                                                                   
36 Coelho (1987:116) Coelho (1987 :116) /.../ un homme polygame (hongo) et ses femmes (akaji). La première femme est connue sous le 
nom de, c’est-à-dire “la grande (femme) d’un polygame”, ou, simplement “la grande femme”, et les outres épouses jindenge ja hongo (les 
“petites femmes d’un homme polygame”). 
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foi  r essal tado seu aspect o de deus guer reiro.  F.  – ior . :  "Ògún" – deus do 

fer ro e da  guerra  etc.  ("ogun" – guerra) .  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o Abraham (1958:456) 37,  o  termo é do ioruba: 

Ògún  – deus nacional ioruba / . . . /  Ele é o deus do fer ro e da  guer ra  e é  

também o deus dos caçadores e dos soldados.   

 

Comentários  

O sent ido do termo não sofreu alt erações significat ivas: t rata-se de uma 

divindade, cujas caracter íst icas aparecem nas duas bibliografias e na 

comunidade.  

Cacciatore coloca em evidência as caracter íst icas mais importantes da 

divindade, pr imeiramente,  na Áfr ica e depois no Brasil,  ressalt a seus aspectos 

de natureza divina e evidencia a sua popular idade ao dizer que essa d ivindade 

é uma das mais cultuadas no Brasil.   Ident ifica o  termo como sendo da língua 

ioruba. 

 
Orixá  
 
 
Na comunidade 

No Inzó Dandaluna ,  o  termo orixá designa todas as divindades cultuadas na 

Casa.   

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Dicionár io Aurélio  Sécu lo XXI: 

orixá .  S.m.  Bras.  Folcl .  Di vindade afr icana (especia lmen te je je-nagô) da s  

r el igiões afro-brasi lei r as;  guia ; encan tado.  [Cf.  cabocl o (7) . ]  

De acordo com Cacciatore (1988:197-198) : 

Orixás:  Divindades intermediárias iorubanas,  excetuando Ol órun,  o Deus  

Supremo.  Na Áfr ica  eram cerca  de 600.  Para  o Brasi l  vieram ta lvez  50  

que estão r eduzidos a  16 no candomblé (a lguns tendo vár ios nomes ou  

"qual idades")  / . . . /  F.  – ior . : “òrì�à” – divindade iorubana (excet o 

Olórun).  

                                                                                                                                                   
37 Abraham (1958:456) (12)(a) Ògún is a national god of the Yorùba /…/  He is the god of iron and of war and is therefore, the god of 
hunters and soldiers 
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2.  Na Áfr ica 

De acordo com o Abraham (1958:483),  o  termo é do ioruba: 

Òrì�à = ���à  – a lguns deuses ioruba à  par te de ,l�run .  

,l�run  – Deus cr iador .  

 

Comentários 

Orixá  é um termo que fo i aportuguesado, constando nos dicionár ios da língua 

portuguesa,  no Brasil,  tendo so fr ido alterações apenas na escr ita,  a consoante 

/�/  do ioruba fo i subst ituída pela consoante –x– do português; além disso,  

at ribuiu-se acento à últ ima sílaba em português.  Quanto às consoantes 

citadas,  ambas possuem o som de [�] e o  [*] é brando no ioruba e no português 

brasileiro .  

O seu sent ido permaneceu:  orixá  é o  conjunto das divindades de or igem 

ioruba. 

 

Oxosse 

 

Na comunidade 

Um dos nomes da divindade dos caçadores.  Representa a fartura e a 

abundância.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Cacciatore (1988) regist ra: 

Oxóssi :  Or ixá  iorubá da  caça ,  protetor  dos caçadores,  fi lho de Yemanjá . 

Na Áfr ica  era  uma divindade do clã  de Ogun .  É também chamado Odé 

(caçador ) .  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o Abraham (1958:529) 38,  o  termo é do ioruba: 

-���sì (1)  o deus dos caçadores.  

Verger (2000:32) regist ra: 

O�osi ,  divindade dos caçadores.  Traz  um arco,  flechas e sua  dança 

                                                
38 Abraham (1958:529) -���sì (1) the god of hunters. 
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r epresen ta a  caça .  

 

Comentários 

No regist ro  de Verger,  pode-se notar a ausênc ia dos tons,  embora se perceba 

uma grafia do ioruba.  

No Brasil,  o  termo fo i aportuguesado, constando nos dicionár ios de língua 

portuguesa como o dicionár io Aurélio  e o  dicionár io  Houaiss.  E o sent ido de 

“deus dos caçadores” permaneceu nos cultos afro-brasile iros.  O tom alto  fo i 

int erpretado como sílaba tônica em português.  

 

Oxum  

 

Na comunidade  

Divindade das águas doces: r ios,  lagos,  cachoeiras.  Representa a fert ilidade 

das mulheres.  

 

Bibliografia de referência  

1.  No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:312) regist ra: 

OXUM  / . . . /  –s. f.  or ixá que comanda os r ios e todas as águas doces. . .  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o Abraham (1958:528) 39:  

-sun  (1)  nome do r io que cor re di r eto para  a  Província  de Ibadam.  /…/  
(f) -sun  é,  par ticularmente,  o or ixá  de Oxobô,  seu fest i val  começa em  

agost o.  

Verger (2000:33) regist ra: 

,�un ,  divindade das águas doces.  

 

Comentários 

Os regist ros do dicionár io Abraham -sun  e de Verger  ,�un  pode-se 

observar as seguintes diferenças: i)  no Abraham não há o sinal gráfico  

                                                
39 Abraham (1958:528) -sun (1) name flowing through Ìbàd�n Province. /…/(f) -sun is particulary the òrì�à of 1�ogbo, her festival being 
in August. 



 

 

 

229 

embaixo do -s que lhe dá som de  [�]; ii)  marca o tom baixo na vogal /-o/.  

O termo Oxum  está aportuguesado e consta nos dic ionár ios da língua 

portuguesa,  como o Aurélio  e o  Houaiss.   

No Brasil,  o  seu sent ido pr incipal não fo i alterado: Oxum  é a divindade das 

águas doces,  porém houve uma (re)significação, passando a representar 

também a fert ilidade. 

 

Oxumarê  

 

Na comunidade  

Divindade do arco-ír is e das águas das chuvas.  É representada pela serpente 

de duas cabeças que faz a ligação entre o céu e a terra.  

 

Bibliografia de referência  

1.  No Brasil 

Cacciatore (1988) regist ra: 

Oxumarê:  Or ixá do arco-í r is,  preside o bom tem po.  É r epresen tado por  

uma serpen te.  (Na Áfr ica  o arco-í r is é considerado a grande serpen te 

das profundezas que vem beber  o céu,  sendo ta mbém represen tado por  

uma serpente mordendo a  própr ia  cauda,  símbolo de etern idade e 

con t inuidade. )  A serpen te "boa"  lhe é consagrada.  Esse or ixá  parece  ser  

de or igem daomeana, adotado pelos iorubá.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o Abraham (1958:492) 40,  o  termo é do ioruba: 

ò�ùmàr/ (1)(a)  arco-í r is / . . . /  (2)  Ò�ùmàr/ o deus do arco-í r is,  o arco-

í r is é considerado como uma enorme cobra  do mundo subter râneo que 

vai  beber  no céu:  a  serpen te (erè) é sagrada para Ò�ùmàr/.  

 

Comentários 

No regist ro  do Abraham, percebe-se uma diferença entre o  substant ivo  

comum e o própr io: o  pr imeiro é escr ito  com let ra minúscula e o  segundo, 

com maiúscula,  para ind icar o  nome da divindade.  

O termo do ioruba passa para o  português brasileiro  com uma grafia  de 
                                                
40 Abraham (1958:492) ò�ùmàr/ (1)(a) rainbow /…/ (2) Ò�ùmàr/ the rainbow-god, the rainbow being considered the great snake of the 
underworld who comes up to drink the sky: the python (erè) is sacred to Ò�ùmàr/. 
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acordo com as suas normas ortográficas.  Conforme já atestado 

anter iormente,  a consoante  �  do ioruba é grafada –x– em português.   

Na comunidade, o  termo so fre var iações na pronúncia da vogal /-e/ final:  

ora o  som é fechado: Oxumarê ; ora,  aberto: Oxumaré .  E o seu sent ido de 

“deus do arco-ír is” permaneceu nos cultos afro-brasileiros.   

 

Pemba* 

 

Na comunidade 

O tateto  explicou que a pemba é o  pó branco usado nos r ituais da casa.  É  

preparada, uma vez por ano, no ritual do Gongá .  ( c f .C A P . I I - I ;2 -2 .3 )  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001 :315) regist ra : 

PEMBA (ban to)  1.  (PS) –s. f.  caul im reduzido a  pó,  de largo uso 

r i tual íst ico.  Ver  efum.  Var . pemba-branca,  pó-de-pem ba.  Cf.  pem ba-

vermelha. Kik. /Kimb.  mpemba.  

2. Na Áfr ica 

Randles (1968:44-47)  regist ra o  termo do quicongo Mpemba  como uma argila  

branca ut ilizada no culto  aos ancestrais,  pelos Bakongo ,  com a finalidade de 

t razer a harmonia e a paz.  O autor encontrou, nos textos de ant igos 

missionár ios,  os termos nkadi mpemba  e cariampemba  com uma significação  

vo ltada para o  mal e relacionados ao diabo. Cita ainda que o termo Mpemba  

(pp.20-22) era também o nome de uma das provínc ias do ant igo reino do  

Congo (ver mapa no cap.1).   

Oscar Ribas (1975:40) regist ra o  termo do quimbundo: 

/ . . . /a  pemba é um calcár io margoso,  espécie de gesso.  Com ela  se t r aça  a  

l inha ver t ica l  da  cruz ,  e por  vezes,  a  própr ia  cruz .  Serve para  a tr air  a  

graça  divina . /. . . /a  pemba é o pur i ficador  por  excel ência .  Além de en trar  

na  formação da  cruz ,  a inda desobstrui  o ambi en te de cargas fluídicas  

nocivas,  soprando-se uma pi tada para o ar  ou para  a lguém.   

  

Comentários 

O termo pemba  so freu alteração na perda da pré-nasa l do quicongo, mas não  
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alterou o seu sent ido de or igem: é o  pó branco soprado com a intenção de 

pur ificar o  ambiente.  

 

Tata quimbanda 

 

Na comunidade 

Título do pai-de-santo.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

O dicionár io Houaiss (2001) regist ra: 

quimbanda  s.m.  1  ANG Chefe r el igioso,  sacerdote,  curandeiro 2  B 

sacerdot e de cul tos r el igiosos do cul t o angola-congo 3  B segm en tação da  

umbanda que ut i l iza  esp.exus  em suas prá t icas,  nas quais se incluem  

supostos malefí cios endereçados a  pessoas,  animais etc.  [A denomonaçã o 

é-lhe a t r ibuída  pelos adeptos da  umbanda de l inha branca ;  em l inguagem 

leiga ,  seus cen tros e a t i vidades sã o chamados de macumba . ]  4  p.met .B o 

con jun to dos r i tuais desse  cul t o.  ETIM quimb.kimbanda chefe  r el igioso,  

sacerdot e;  umbanda e quimbanda  são ambos  vocá bul os ban tos (em  

especia l ,  quimbundo) e significam,  or iginar iamen te,  ‘grão-sacerdot e’  e ,  

por  extensão,  ‘ lugar  de cul to onde os sacerdotes a tuam’;  no Brasi l ,  

segundo Ar tur  Ramos  (1903-1949),  o voc.quimbanda  e seus der ivados  

umbanda  e embanda ampliaram o sen t ido or iginal ,  passando a  sign ificar  

tan to ‘sacerdote,  fei t icei ro’ ,  com o ‘ar te,  lugar de macum ba,  process o 

r i tual ’ .  

Pessoa de Castro (2001:324) regist ra: 

QUIMBANDA (ban to)  (PS) –s.m.  curandeiro,  viden te,  ocul t ista ,  

sacerdot e de macum ba;  (pejora t ivo) fei t iço,  fei t icei ro.  Var .  embanda,  

imbanda,  quiambo,  um banda.  Cf.  ba balaô,  n ixegum,  tata-quimbanda.  Kik.  

/  Kimb.  kimbanda /  Umb.  (ovi)mbanda.  

2. Na Áfr ica 

A expressão ut ilizada pelo tateto Roxitalamim:  “minist ros da Casa” para se 

refer ir  aos tatas,  à  nengüadengüê ,  às  cotas e às macotas (cf.cap.2).  Oscar  

Ribas (1975:29-39),  regist ra nos cultos I lundo, a existência de quatro 

ministros do culto:  quilamba ,  mulôji  múcua-bamba e  quimbanda .  S int et izando  

a sua descr ição:  

quilamba :  in térprete das sereias,  sacerdote especia l ista  ao cul t o da s  

sereias;  o qui lamba nasce com a  missão de comunicar -se com esses sere s  
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sobrenaturais;   

mul ôji :  ocul t ista  que só se dedica  à  prá t ica  do mal .  Por tanto o fei t icei ro,  

o bruxo,  no mau sen t ido da palavra;   

múc ua-bamba :  sacerdote que per segue e pune os fei t icei ros,  ut i l izando 

um bastão como instrumento,  por  isso é  conhecido com o o homem-do-

chicote .  

quimbanda :  adivinho-curandeiro.  Sacerdote que t r ata  en fermidades,  

debela  os azares,  r estabel ece a  harmonia  con jugal  ou  provoca  a  

inimizade;  concede poderes para  o domín io no amor  ou para  a  anulaçã o 

de demandas.  Nas matas ou campos,  a onde vai  em busca de plan tas  

medicinais,  oferenda,  an tes da  colhei ta ,  à  r egião e  ao sol o,  i sto é,  aos  

seres sobrenaturais,  que habi tam esses lugares ,  uma moeda,  ou  vinho 

dizendo:  “Antepassados,  t r ibutei -vos,  vim,  desvendar  r emédios.”  / . . . /  

Quando t ra tando a lguém ou dir igindo um r i tual ,  assume a  qual i ficaçã o de  

pai  ou mãe-de-umbanda .  

/ . . . /  não se  deve confundir ,  como geralmen te acon tece en tr e a  gen te  

européia ,  quimbanda com fei t icei ro.  O quimbanda -  note-se bem – é o 

médico t r adicional ,  o homem que essencia lmen te tem por  objet i vo a  

promoçã o do bem,  ao passo que o fei t icei ro,  em repelen te natureza  de seu  

carácter ,  exclusivamen te se consagra  à  dest ruição da  fel icidade a lheia  

/ . . . /  

O quilamba ,  o mul ôji  e o múc ua-bumba  podem ter  o poder  do 

sacerdóci o por  von tade própr ia  ou por  r evelaçã o em sonhos ou  doença e,  

conforme qualquer  um dos casos para  o min istér io de seu sacerdócio,  o 

seu poder  para  exercê-l o será  sempre confer ido por  um quimbanda ou  

pela  a lma de um an tepassado;  por  isso,  dos quatro sacerdotes,  o mais  

impor tante é o qui mbanda .  Seu poder  espir i tual  lhe é confer ido a t r avés  

do ensino,  da  aprendizagem.  

 

Comentários 

No Brasil,  o  regist ro  de Pessoa de Castro pode ser entendido num sent ido  

mais do r itual; já o  dicionár io Houaiss apresenta uma sínt ese dos diferentes 

significados do termo, sobretudo as suas t ransformações no Brasil,  mas 

sempre apontando o seu sent ido religioso. 

De todos os quatro ministros do culto  apontados por Oscar Ribas,  apenas o  

quimbanda  parece ter vindo para o  Brasil.  Pela descr ição do vocábulo  

quimbanda  para os povos ambundos,  pode-se perceber a sua supremacia sobre 

os demais e,  talvez,  por isso mesmo,  o  termo tenha se incorporado ao 

português brasile iro  com as caracter íst icas apontadas pelo dic ionár io  Houaiss 

e por Pessoa de Castro.  
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Tateto*  

 

Na comunidade 

Pai.  Nosso pai.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:341) regist ra: 

TATETO (ban to)  (PS) –s.  nosso pai ,  t ra tamen to ao ta ta .  Cf.  ta teto-d(e)-

inquice.  Kik. /Kim.  ta tetu dya nkisi .  

2. Na Áfr ica 

Cordeiro da Matta (1864:143-144): 

Tàta,  s.  Pae.  Pl .  Ji tâ ta .         

Tàt’enu ( tâta  íenu). Vosso pae.      

Tat’etu ( tâ ta íetu) .  Meu ou nosso pae.     (sic)  

 

Comentários 

O termo tateto é uma composição por aglut inação: tata  ‘pai’ (subst .)  + ietu  

‘nosso’ (pron.poss.) -   tateto  (cf.Cordeiro).  

Na comunidade, o  termo fo i ressignificado e é ut ilizado como um t ítulo  do  

dir igente da Casa: tateto Roxitalamim  e também acompanha o nome das 

divindades,  como tateto Ogum .  Em outras comunidades o termo tem a mesma 

função, isto  é,  vem na frente do nome do pai-de-santo  e da divindade. 

 

Zâmbi* 

 

Na comunidade 

Deus. 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Cacciatore (1988:255) regist ra: 

Zâmbi:  Deus Suprem o dos cul tos ban tos e da  Um banda, Cr iador e 



 

 

 

234 

Senhor  Todo-Poderoso.  Foi  a  ún ica  divindade bân tu que predominou 

sobre os nomes  das divindades nagô,  fazendo pouco conhecido o nome 

de Ol órun  (V.).  F.  – kimb.: "Nzambi" – Cr iador,  Deus 
Supremo. 

2.  Na Áfr ica 

O termo Zâmbi  aparece nos textos de Hagenbucher-Sacr ipant i (1973:29),  de 

Ribas,  (1975:23) e Coelho, (1987:144-145): 

Nzambi  é o cr iador  do céu e da  ter r a,  cr iou os bakisi  e os seres  

humanos.  

(Hagenbucher -Sacr ipan t i,  1973:29)41 

E, ainda a respeito  do deus cr iador,  o  autor explica as designações para 

diferentes povos: 

Do sul  de  Angola  ao Nyanga ,  o concei to de Nzã:mbi  é empregado para 

designar  o arqui teto do un iver so,  cr iador  dos seres e das coisas,  que 

r ecebe denominações aproximadas nas l ínguas de povos do in ter ior ,  do 

Gabã o a té Ogooué :  para  os Fang é Nzame ;  para  os Esh ira ,  Bapunu, 

Ba vundu e Masango,  a  denominação é Nyambi ;  para  os Baduma é  

Ndzãmbi ;  para  os Banzabi  é Ndzembi ;  para  os  Ivi l i  é Manãmbi  et c.  

(gr i fos meus) 

(Hagenbucher -Sacr ipan t i,  1973:29)42  

 

Zâmbi  é Deus,  o Cr iador ,  o Autor  da  existência  e de suas caracter íst icas 

dominan tes – o bem e o mal .  

Conquanto se ja  o En te Supremo,  não r ege di r ectamente os dest inos do 

Univer so.  No tocan te ao nosso planeta ,  serve- se  de in termediár ios – os  

demais en tes sobrenaturais.  

                                                  (Ribas,  1975:23) 

 

Os Ndongo crêem na existência  de um Deus  cr iador  e divindades  

cr iadas por  ele.  O Deus cr iador  é designado pel o t ermo Nzambi .  Trata-

se de um ser  t r anscenden te que r ege do a l to do céu.  É desse lugar  

elevado que el e pode con trolar  tudo o que se passa  na  terr a .  / . . . /  Os 

Ndongo não dir igem suas preces e suas súpl ica s à  Nzambi .  Essas são,  

normalmen te,  endereçadas aos  espír i tos dos an t igos e é somen te em  

úl t ima instância /. . . /  que eles r ecor rem ao cr iador .  

                                         (Coelho,  1987:144-145)43 

                                                
41 Hagenbucher-Sacripanti (1973:29)  Nzã:mbi créateur du ciel et de la terre, a créé les Bakisi et les humains vivants. 
42 (p.29) Du sud de l’Angola à la Nyanga, le concept de Nzã:mbi est employé pour designer l’architecte de l’univers, créateur des êtres et dês 
choses, qui reçoit des denominations approchantes dans les langues des peoples de l’intérieur, du Gabon jusqu’à l’Ogooué: Nzama chez les 
Fang, Nyambi chez les Eshira, les Bapunu, les Bavungu et les Masango; Ndzãmbi chez les Baduma, Ndzembi chez les Banzabi, Manãmbi 
chez les Ivili, etc. 
43 Coelho (1987:144-145) Les Ndongo croient en l’existence d’un Dieu créateur et des divinités créées par lui. Le Dieu créateur est désigné 
par le terme Nzambi. Il s’agit d’un être transcendent qui règne en haut (bulu), dans le ciel. C’est de ce lieu élevé qu’il peut contrôler tout ce 
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Comentários 

O termo Zâmbi é regist rado por Hagenbucher-Sacr ipant i (quicongo) e por 

Coelho (quimbundo) com a pré-nasal.  No Brasil,  o  termo perdeu a pré-nasal.  

O seu sent ido, entretanto,  permaneceu o mesmo:  Deus cr iador de todas as 

co isas.  Tanto entre os povos de língua banto quanto nos Candomblés 

Ango la,  não existe um culto  a Zâmbi ,  mas somente aos inquices,  seus 

int ermediár ios.  

 

Zâmbi apongo* 

 

Na comunidade 

Deus Supremo. 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Cacciatore,  (1988:255): 

Zambiampungo:  Deus Supremo dos negros congo,  nome quase de todo 

esquecido,  sobrepujado pelo Zâmbi  angola .  Também di to Zambiapombo,  

Zambiapongo,  Zambiampongo et c.  F.  – kik. :  "Zambi-ampungu" – Deus.  

Pessoa de Castro,  (2001:355): 

ZAMBIAPUNGO (ban to)  1.  (PS) –s.m.  nome de Zambi .  Var . 

Zambiampungo,  Zambiapombo,  Zambiapongo,  Zambiapunga ,  

Zambi upongo,  Zamiapombo,  Zamunipongo ,  Zamuripongo.  Cf.  

Angananzambi-opungo,  Cal ungamgombe .  Kik. /Kim.  Nzambi  ampungu ,  

o grande Deus.   

2. Na Áfr ica 

Assis Junior (1941:335),  regist ra o  termo do quimbundo: 

Pungu.  adj.  Omnipoten te;  que não tem igual.  sub.  O grande;  o maior ; 

Nzambi  ___.  

Randles (1968:30-33) faz uma reflexão sobre o termo ut ilizado no ant igo 

reino do Congo no século XV. Pr imeiramente,  o  termo Nzambi mpongo  

designava o rei de Loango, cujo sent ido era “Senhor do mundo”. Com a 

chegada dos portugueses,  os congo leses ut ilizaram o termo para designar  

                                                                                                                                                   
qui se passe sur la terre. /.../ Les Ndongo n’adressent pas leurs prières et leurs supplications à Nzambi. Celles-ci normalement adressées aux 
esprits anciens et c’est seulement  en dernier ressort /.../ qu’ils ont recours au créateur. 
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também o rei de Portugal.  Então, a expressão Nzambi  mpongo  era empregada 

para designar um “ser vivo”, quer dizer,  um mortal.  E,  após esse per íodo, o 

termo adquire o  sent ido de “Deus celeste,  o  Ser Supremo” que o autor 

considera sob a influência do processo de cr ist ianização de todo o reino do 

Congo. 

Hagenbucher-Sacr ipant i,  (1973:29)44 precisa que: 

Nzã:mbi  Mphungu  é o Deus cr iador  e ordenador  do mundo,  distan te e 

inabalável ,  que domina a  cosm ogon ia  de todos os  Bacongo.   

 

Comentários 

No regist ro  de Assis Junior,  o termo quimbundo é pungu ,  sem pré-nasal; já,  

Hagenbucher-Sacr ipant i apresenta duas grafias para o  quicongo: mpongo  e  

Mphungu .  Os do is termos são int roduzidos pela pré-nasal /m-/ ; o  segundo se 

aproxima mais do regist ro de Assis Junior e ambos antecedem o termo 

Zâmbi .  

No Brasil,  o  termo possui as var iações: apongo ,  ampungo ,  umpungo .  O seu 

sent ido permanceu e é entendido somente antecedendo o vocábu lo Zâmbi:  

Zambi apongo  (Deus Supremo; Deus Onipotente etc.) .  

 

 
 

4.2 Terreiro Loabá 

 
 
 

Angola*  

 

Na comunidade 

Nação, o país afr icano. Nação-de-candomblé: o  candomblé ango la,  também 

conhecido como ango la-congo ou congo-ango la.   

 

Bibliografia de referência 

                                                                                                                                                   
44 Hagenbucher-Sacripanti (1973:29) Nzã:mbi Mphungu est le Dieu créateur et ordonnateur du monde, lointain et immobile, qui domine la 
cosmogonie de tous les Ba-Kongo. 
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1.  No Brasil 

Cacciatore (1988) regist ra: 

ANGOLA (ban to)  1.  (BR) –s.  país do sudeste  da  Áfr ica ,  na costa  do 

At lân t ico,  de povos do grupo l ingüíst ico banto,  en tr e os quais se  

destacaram no Brasi l  os de fa la  quimbundo,  quicongo e um bundo.  Sua 

capi ta l  Luanda aparece fr eqüen temen te invocada em cân t icos l i túrgicos e  

folcl ór icos sob a  forma Aruanda. / . . . /  2 .  (PS) –s.f.  nação-de-candomblé,  de  

t radição e terminologia  r el igiosa  de base ban to.  Var . congo-angola .   

2. Na Áfr ica 

Coelho (1987:27-53) 45,  no capítulo em que t rata da história dos povos 

ambundos,  explica o  termo quimbundo Ngola  como sendo um t ítulo po lít ico  

dos reis de Ndongo:  

A h istór ia  do povo Ndongo está  indissoluvelmen te l igada àquela  do r eino 

ambundo de Ndongo,  fl orescendo en tr e os sécul os  quinze e dezesseis,  sob 

a  autoridade dos chefes Ngola ,  que r einam sobre um vasto ter r i tór io,  

gera lmen te,  del imitado pel os h istor iadores en tr e os  r ios Dande,  ao nor te,  e  

Cuanza ao sul .  

Segundo o autor,  o  termo Ngola  designava também o espír ito  da serpente,  

ligada ao poder dos Ndongo  e  à  religião t radicional dos ambundos.  E o nome 

de cada chefe do reino de Ndongo  era acompanhado pelo t ítulo Ngola .  Por essa 

razão, os portugueses designavam os seus habitantes como “ana a Ngola” 

( filhos de Ngola).  Assim, Coelho explica a origem do termo Ango la.  

 

Comentários 

Lingüist icamente,  é bastante provável que o vocábulo Ango la,  como o 

conhecemos ho je,  tenha sido formado a part ir  da designação dada à população 

do reino de Ndongo:  “Ana a ngo la”.   

No Brasil,  o  termo Ango la se refere ao país afr icano, porém designa 

manifestações culturais e relig iosas t razidas pelos povos de língua banto, 

sobretudo, pelos ambundos: capoeira angola; candomblé ango la.   

 

Angorô*  

 

                                                                                                                                                   
45 Coelho (1987:27-53) L’histoire du peuple Ndongo est indissolublement liée à celle du royaume ambundu du Ndongo, florissant entre 
quinzième et le seizième siècle, sous l’autorité des chefs Ngola, qui régnaient sur um vaste territoire généralement delimite par les historiens 
entre le fleuve Ndande au nord et kwanza au sud. 
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Na comunidade 

Angorô é o senhor do arco-ír is,  t raz a fert ilidade do so lo com as suas águas 

das chuvas.  É a serpente de duas cabeças que liga o céu e a terra.   

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Cacciatore (1988) regist ra: 

Angorô:  Divindade cor responden te ao Oxumarê nagô,  en tr e os negros 

angola , no Brasi l .  F.  – kimb. :  'hongolo'  – arco-í r is.  

Pessoa de Castro (2001:154) regist ra: 

ANGORÔ  / . . . /  o arco-í r is;  inquice  que preside o arco-í r is / . . . /  

Kik. (n )kongolo/kimb.angolo,  hongolo/Um b.  Angol o.  

2. Na Áfr ica 

Assis Junior (1941:52) regist ra: 

Hongol o,  sub. ( I X)  Met eoro luminoso conhecido por  "arco-í r is".  

Heusch (1972) reconst itui o  universo mitológico dos povos banto at ravés das 

gestas reco lhidas por diferentes pesquisadores (cf.cap. I- IV ;2-2.2).  E le cit a: 

Vansina,  na p.15 46:  

. . . en tr e o lago Tangan ica  e o Al to Kasai ,  local  em que havia  várias 

pequenas chefias,  um imigran te chamado Nkongolo fundou o pr imeiro 

impér io luba.  

Van Malderen, na p.52 47,  uma crença dos Luba-Hemba: 

o arco-í r is não é outro senão o vapor ,  a fumaça que sa i  da  gargan ta  de 

uma enorme serpen te vermelha chamada Kongolo.  

Van Avermaet ,  na p.  7648:  

Van Avermaet  der iva  o termo Nkongolo do verbo ku-konga (a jun tar ,  

r eunir ,  unir ) .  

Comentários 

De acordo com os autores,  ocorrem mudanças em relação à grafia  e  também 

ao sent ido do termo: 

i)  Nkongolo  é o  nome do fundador do impér io luba; 

                                                                                                                                                   
46 Heusch, 1972:15 ...entre le lac Tanganyka et le Haut-Kasaï comprenait une multitude de petites chefferies, um immigrant nommé 
Nkongolo Fonda le premier emprire luba. 
47 Heusch, 1972:52 "l'arc-em-ciel n'est autre que la vapeur, la fumée qui sort de la gueule d'un gros serpent rouge appelé Kongolo." 
48 Heusch, 1972:76 Van Avermaet fait dériver le terme Nkongolo du verbe ku-konga (assembler, reúnir, amasser). 
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ii)  Kongolo  é o  arco-ír is  e,  ao mesmo tempo, uma enorme serpente; 

iii)  Hongolo  é o  meteoro luminoso, chamado 'arco- ír is '.  

No Brasil,  o  termo fo i-se t ransformando, dentro das comunidades de 

Candomblé Ango la.  A pré-nasal não permaneceu; a consoante inic ial deixou 

de fazer parte do vocábulo que se tornou uma palavra oxítona: de Nkongolo  

passou a Ongolô .  Em algumas das comunidades pesqu isadas,  vi o  vocábulo  

escr ito  em apost ilas,  conforme Assis Junior,  com /-h/ inicia l mudo. O o  

in ic ial mudou para a  e o  le  para re ,  t ransformando o vocábulo para Angorô .  

Assim, é possível se estabelecer a seguint e t ransformação: 

           nkongolo  > kongolo  >  hongolo  > hongolô  > angolô  > angorô   

Os t rês pr imeiros termos são de línguas negro-afr icanas do grupo banto: 

luba,  quimbundo; os t rês últ imos referem-se às t ransformações afro-

brasileiras,  ocorrendo as mudanças no início do vocábulo hon-/an-  e no fina l 

-lô/-rô ;  essa últ ima mudança é outra caracter íst ica das línguas negro-

afr icanas do grupo banto: /l/  e /r/  são var iantes livres.  

Nos Candomblés Ango la,  Angorô  é um inquice  cultuado como o “dono das 

águas dos céus e senhor do arco-ír is”; adquire dupla ident idade: masculina e 

feminina.   

No Brasil,  a enorme serpente vermelha luba-hemba se t ransforma numa 

grande cobra de duas cabeças; simbo licamente,  liga o céu e a terra no 

movimento de subida e descida das águas das chuvas.  O seu caráter 

andrógino lhe permite adquir ir ,  nos Candomblés Ango la,  uma designação 

feminina: Angoromea ,  a fêmea de Angorô .    

 

Cabila*  

 

Na comunidade 

Um dos nomes da divindade da caça.  

 

Bibliografia de referência  

1.  No Brasil 

O vocábulo não fo i encontrado. 
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2.  Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941:79),  o termo é do quimbundo: 

Kabila .   

Sub.  Pessoa que guarda, guia e apascen ta gado.  |  Pastor :  -  ngombe .  

Adj.  Que faz  ou leva vida  de pastor .  

Mit .  Deus dos r ebanhos.  

Pl .  j ikabi la.  

Comentários 

Ocorre var iação ortográfica kabila / cabila ,  k  e c  para o  som de [k].   

A definição de Assis Junior se aproxima  do sent ido at ribuído ao termo pelas 

comunidades de Candomblé Ango la,  pois diz respeito  à divindade dos 

caçadores; Cabila  é um dos nomes pelo qual é conhecido o inquice  da caça e 

protetor dos caçadores.   

 

Cangoma/ingoma*  

 

Na comunidade 

Tambor; inst rumento de percussão. 

 

Bibliografia de referência  

1.  No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:357) regist ra: 

ZINGOMA (ban to)  (PS) –s.m.  tambor  ci l índr ico,  de uma face,  fei to de um  

toro oco,  usado nas cer imôn ias congo-angola;  designação genér ica  para  os  

tambores do cul to.  Cf.  xicarangoma.  Var .  engoma,  ingoma.  Kik.  (z i )ngoma 

/  kimb.  ngoma.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941:43),  o termo é do quimbundo: 

Ngóma.   

Sub.  (IX) Inst rumento musical  fei to de compr ido pau oco,  tendo na  

extr emidade de maior  largura  uma pele tensa ,  sobre que se  toca  com a  

mão.  |  Tambor  |  Bombo |  Som produzido pel o tanger  do tambor  |  Rufo  

Sinal  de a larme |  -  ‘a putu ,  madrugada;  ao romper  da  aurora  |  Música  

matutina  |  a lvorada |  Pl .  j ingoma .  

Assis Junior,  na página 95, regist ra também o termo kangóma  com o sent ido de 
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pequeno tambor.  

 

Comentários 

Na comunidade, encontrei em regist ros escr itos a  forma ngoma  e,  na fala dos 

informantes,  ocorre a inserção da vogal i  ingoma ; entretanto, o termo mais 

ut ilizado para se refer ir  aos inst rumentos de percussão é atabaque  [  do ár.  aT-

Tabaq .  ‘prato’ / . . . /  tambor pr imár io. . .]  (cf.Aurélio).  

 

Caviungo/Cavungo*  

 

Na comunidade 

Um dos nomes da divindade do elemento terra.  É também o inquice  

relacionado às doenças epidêmicas e à sua cura.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:207 e 251) regist ra as var iações dos nomes pe los 

quais a divindade é conhecida: 

CAVUNGO (ban to)  (LS) –s.Ver  Imbalanganze.   

Var . Cavango,  Caviungo.   

kik.  kavungu,  var íola .  

IMB A L A N G AN ZE  ( ban to (PS) –s.  o inquice das doenças de pele,  

equivalen te a  Omolu.  Var . Balanguan je,  Imbalangan je.   

Nomes:  Cavango,  Caviungo,  Cavungo,  Insumbu,  In toto-Açabá,  

Mungongo,  Quincongo,  Quingongo,  Tigongo,  Un dundo,  Unsungo.  Nomes  

iniciá t icos:  Dialondirê, Dialonguirei ,  Umbananguane.  

Kik. /Kimb.  mbalanganzi,  r epugnância , r ef.  à  var íola .  

2. Na Áfr ica 

Assis Junior (1941:133) regist ra o  termo do quimbundo: 

Kingóngo.  sub.  Bexigas.  |  Var íola . . .  

Hagenburcher-Sacr ipant i (1973:68) regist ra ntoto  (=terra),  termo ligado aos 

clãs pr imordia is.   

 

Comentários 
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O termo Cavungo não fo i encontrado na bibliografia afr icana,  mas encontre i 

outros termos que têm ligação com a divindade: Kingóngo ,  termo quimbundo  

que se refere ao seu caráter de “Deus da var ío la” e o  termo do quicongo  

Ntoto ,  com a significação de terra.  Em Pessoa de Castro o termo Quingongo   

aparece como uma das denominações da divindade Cavungo .  

Na comunidade, ele aparece com esses nomes, exaltados at ravés das cant igas.  

Ele é o  Senhor da terra,  ligado às doenças epidêmicas e à  sua cura,  por isso é 

t ido como o "méd ico dos pobres".   

 

Congo* 

 

Na comunidade 

País.  Designa os candomblés Ango la-Congo ou Congo-Ango la.  

Bibliografia de referência  

1.  No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:211): 

CONGO (ban to)  1. (PS)- s.m. toque especia lmen te para  Congombira,  

Dandal unda e Roxomunc umbe .  Kik.  Nkongo .  

                           2. (PS)-s.  nação-de-candomblé cu ja  terminologia  

r el igiosa  é de base essencia lmen te banto.  Ver .  Angola .  

                           3. (BR )-s/adj.  Designação dada ao afr icano bacongo  

proven ien te do r eino do Congo,  nas atuais r epúbl icas do Congo-Kinshasa  

e do Congo-Brazzavi l le.  Cf.manic ongo.  Kik.  Koongo .   

2. Na Áfr ica 

De acordo com Hagenbucher-Sacr ipant i (1973:23) 49,  o  termo é do quicongo. 

Ele exp lica o  seu significado: 

. . .  a  palavra  ngo ,  que significa  pan tera ,  em quicongo,símbol o de força  e  

poder ,  será,  segundo a lguns autores,  a  origem do termo Congo. . .   

Comentários 

Nos Candomblés Ango la,  o  termo se refere aos países afr icanos,  mas é 

também a designação dos candomblés Congo-Ango la ou Ango la-Congo,  

embora,  o  mais comum seja Candomblé Ango la.   

 

                                                
49 Hagenbucher-Sacripanti (1973:23) ...le mot ngo, qui signifie panthère en Kikongo, symbole de force et de puissance, serait, selon certains 
auteurs, à l’origine du terme Kongo... 
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Cudiá* 

 

Na comunidade  

Comer.  Comida. Alimento.  

 

Bibliografia de referência  

1.  No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:214) regist ra: 

CUDIÁ (ban to)  (LS) –v.  comer .  Var .  cudiá ,  cuniá ,  curiá .  Ver inguidiá .  

Cf.  ajeum.  Kik.  /  Kimb.  kudyá.   

2. Na Áfr ica 

De acordo com Pedro (1993:136),  o  termo é do quimbundo e pertence à 

classe 15 que corresponde, formalmente,  ao prefixo nominal /ku-/.  Esse 

prefixo marca o singular: 

kùdyà  ‘comida,  a l imen to’  

Na classe 6,  o  autor regist ra o  prefixo  nomina l /ma-/ que marca o plural do  

termo: 

Mà + kùdyà  -  màkùdyà      ‘comidas,  a limentos’  

Pedro (1993:136) regist ra também o vocábulo para exemplificar a  função  

dist int iva do acento, visto  considerar a existência,  em quimbundo ,  a lém do  

tom também o acento diferencial: 

Kú – ‘dyà       ‘comer ’  

‘Kú – dyà       ‘comida,  a l imen to’    

  

Comentários 

Conforme já  abordado anter iormente,  os prefixos de classe dist inguem o  

número em quimbundo ; em português,  a marca de plural se faz com o 

acréscimo do -s.   

O termo cudia  possui var iações de pronúncia: gudiá ,  inguidiá ,  cudiá ,  cúria .  

E o seu sent ido permanece, porém com alguma ressignificação, sobretudo, 

quando se refere às oferendas às divindades.  
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Dandalunda* 

 

Na comunidade 

Senhora das águas doces,  da fert ilidade e da fecundação.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:218): 

DANDALUNDA (ban to)  (PS) –s.  inquice das águas,  equivalen te a  Oxum  

e I eman já ,  patrona das mulheres grávidas e dos  r ecém-nascidos.  Nom es:  

Angole(i )r a ,  Dandá,  Dandazumba,  Gongombera,  Iadalunda,  Iamazi,  

Lem bacalunga,  Malemba,  Mameto-Calunga,  Micáia ,  Mucunã,  Mãe-

Dalunda,  Pandá,  Quianda, Quissimbi ,  Quissimbi-Quiamaza,  

Remacalunga,  Sere(i )a-Mucunã.  Saudação:  mezacalunga,  terr enacalunga.  

Toques:  angola ,  congo.  Nomes  in iciá t icos:  Diamazi ,  Londadialongo,  

Mazacalunga,  Samba-Diamongo.  Ver  mãe-d 'água.  kik./kimb.  Ndanda 

Londa.  

2. Na Áfr ica 

Coelho (1987:27-53),  no cap. I,  t ratando da histór ia dos povos ambundos do 

reino de Ndongo ,  se refere ao r io  Ndande ao norte e ao impér io Lunda a 

nordeste.   

  

Comentários 

É possível que o nome atr ibuído, no Brasil,  à divindade das águas doces 

tenha sua or igem no nome do r io  e com os povos vizinhos do reino de 

Ndongo .  Essa minha hipótese tem por base o regist ro  escr ito ,  no Terreiro 

Loabá ,  com a grafia Ndandalunda .  Há var iações quanto à pronúncia no fina l 

do vocábulo: Dandaluna ,  Dandalunga ,  Dandalunda .  

 

Incosse*  

 

Na comunidade 

Nome da divindade do ferro,  da agr icultura e da tecno logia.  

 

Bibliografia de referência 
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1.  No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:253) 

INCOCE (ban to)  (LS) –s.  Ver  Roxo.  Kik.  Nkosi ,  um grande inquice.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com Hagenbucher-Sacr ipant i (1973:105),  o  termo Nkosi  se refere 

a uma divindade ligada às águas.  

Ndonga Mfuwa (comunicação pessoal,  2006): nkosi  ‘ leão’.  

 

Comentários 

Na comunidade, Incosse  é o  Senhor do ferro,  da for ja,  da tecno logia,  da 

agr icultura.  A ele também são at ribuídos os caminhos,  mas sob a ót ica da 

"abertura dos caminhos",  por isso mesmo possui uma ligação bastante 

est reita com Inzila .   

Nos Candomblés Ango la,  de modo geral,  há outros nomes pelos qua is é  

conhecido: Roxi Mocumbi ,  Incosse Mocumbe .  O processo de 

reafr icanização pelo qual algumas comunidades estão passando lhe 

at ribuem o conceito  de "o leão".  De acordo com Ndonga Mfuwa a t radução 

do quicongo do termo nkosi  é ‘ leão’.  É associado também às guerras e  aos 

so ldados,  mas não à água conforme afirma Hagenbucher-Sacr ipant i.  

 

Indumbi  

 

Na comunidade 

De acordo com a mameto Quindandalakata:  

Indumbi  sign ifica  aquele que simpat iza , mas a inda não per tence.  

Indumbe sign ifica :  o ignoran te.  Essa  palavra  tem o peso que é de  

ignorar ,  que não conhece,  i sso quer  dizer  pra  nós:  o ignorante – aquel e  

que ignora ,  que não conhece,  el e quer  saber ,  ele quer  aprender  . . .  e,  

assim,  tudo na vida .  Tudo aquilo que eu não sei ,  sou ignoran te,  ignoro.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

O vocábulo não fo i encontrado na bibliografia de referênc ia.  
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2.  Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941:33),  o termo é do quimbundo: 

Ndumbe.  Sub.  Pessoa que r ecebe inst rução r el igiosa  para  ser  admit ida 

ao bapt ismo / . . . /  noviça .  Adj.  Que se prepara  para  professar  em sei ta  

r el igiosa .  Novat o;  pr incipiante;  novi ço.   

E regist ra também o plural jindumbe  ‘noviços,  noviças,  novatos,  novatas ’ 

(p.72).  

 

Comentários 

Esse é mais um termo quimbundo com a pré-nasal e com o prefixo nomina l 

da classe 10, marcando o plural.  No português brasile iro ,  o  termo assume as 

caracter íst icas do português,  que não tem pré-nasais,  acrescentando  i-  no  

iníc io da palavra e -s para marcar o  plural.  

Fo i mant ido, no Brasil,  o  sent ido que o termo tem na Áfr ica.  

 
 

Ingana Zâmbi*  

Na comunidade 

Senhor Deus.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:153) regist ra: 

ANGANANZAMBI (ban to)  (LS)  –s.  Deus.  Ver  Gangazambi .  Cf.  angana. 

Kik. /Kimb.  Ngana Nzambi ,  Senhor  Deus.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941:38),  o termo é do quimbundo: 

Nga.  Sub.  Abrev.  de ngana ,  senhor ; senhora .. .  

Comentários 

O termo, como se pode notar,  perde a pré-nasal e  em português,  ocorrendo a 

inserção do i: ingana .  O seu sent ido permaneceu. 
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Inganga* 

 

Na comunidade 

Feit iceiro.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:240) regist ra: 

GANGA (ban to)1. (LS)-s.  chefe;  ocul t ista ,  viden te,  sacerdote.  Cf.  

babalaô,  tata .  Kik. /Kimb.  Nganga /  Umb.oganga .  

 

2.  Na Áfr ica 

 De acordo com Assis Junior (1941:39),  o  termo é do quimbundo: 

Nganga.  Adj.  E sub.  Sacerdote;  profeta .  Que tem ou r evela  grande 

saber . . .  

Hagenbucher-Sacr ipant i (1973:73-189) regist ra a forma ngãnga  para o  termo 

quicongo e lhe at ribui alguns significados.  O inganga  pode ser: Ngãnga 

Mvumba ,  o  detentor do poder; ngãnga mbuka ,  o  curandeiro; ngãnga mvula ,  o  

feit iceiro da chuva; ngãnga kutesi ,  o  mestre adivinho etc.    

Comentários 

Na bibliografia de referência,  pode-se notar a perda da pré-nasal,  regist rado  

por Pessoa de Castro.   

Na comunidade, o  termo aparece em textos escr itos com a pré-nasa l,  mas na 

pronúncia das pessoas ocorre a inserção do i  antes da pré-nasal.  E o sent ido  

está mais próximo dos regist ros de Assis Junior e Hagenbucher-Sacr ipant i.  

Há, até,  uma cant iga que parece ser uma exaltação ao inganga:  “Vunji é  

queta mona cao inganga / Ê ê ê ô  inganga”. Vunji  é o  espír ito  protetor das 

cr ianças e mona  s ignifica cr iança.  Então, é possível que essa cant iga esteja  

se refer indo às caracter íst icas do inganga  de pessoa sábia e  que pode ensinar  

as cr ianças.  

 

Inquice*  
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Na comunidade 

Conjunto das divindades do candomblé angola.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:255) regist ra: 

INQUICE (ban to)  (PS) –s.m.  designação genér ica  das divindades em 

congo-angola .  Cf.  or ixá ,  vodum.  Kik. /  Kimb.  nkísi  /  Umb.  ekisi .   

2. Na Áfr ica 

Hagenbucher-Sacr ipant i (1973:30 e 105)50 observa a complexidade em 

relação à noção de inquice ,  por haver uma var iedade de termos de 

diferentes autores.  Apresenta uma definição de Nkisi ,  cujo plural é  Bakisi  

do quicongo:  

O Nkisi  não pode ser  assimilado exclusivamen te  a  um objet o ou a  um  

espír i to.  Desprovido de un icidade,  ele é dotado de uma tota l 

ubiqüidade,  encarna-se,  indiferen temen te,  nas plan tas,  nos an imais, 

nos homens,  e parece const i tuir ,  na  maneira  como ele a feta  e possui  

esses úl t imos,  uma emanação vi va ,  a t iva  e lúcida  dos el emen tos ter r a  

(si ,  nthãdu)  e água (ma:si ) .  / . . . /   

As palavras si  e nthãdu  se referem ao elemento terra, porém diferem no 

sent ido:  

A palavra  si  r epresen ta,  sobretudo,  o país,  a  ter ra  com o en t idade 

geográfica  e pol í t ica ,  cujos l imi tes podem var iar  en tr e as dimensões de  

uma aldeia  e aquelas que formam o con jun to de um reino.  A palavra  

nthãdu  sign ifica  uma grande extensão de ter r a ,  uma plan ície,  mas pode 

sign ificar , também,  a  ver t ica l idade,  a profundidade mister iosa  de um 

domín io desconhecido pelo homem.  

 

Comentários 

Do ponto de vista lingüíst ico,  o  termo assume as caracter íst icas do  

português brasileiro ,  ou seja,  à pré-nasal fo i acrescido / i-/  e  o  /k/ fo i 

subst ituído por /c/ incosse .  Optei pela grafia  com do is ss  e  não com c ,  po is 

                                                
50 Hagenburcher-Sacripanti (1973:105) Le Nkisi ne peut en fait être assimilé exclusivement à un objet ou un esprit. Dépourvu d’unicité, il est 
doué d’une totale ubiquité, s’incarne indifféremment  dans les plantes, les animaux, les hommes, et semblent constituer dans la manière dont 
il affecte et possède ces derniers, une émanation vivante, active et lucide de la terre (si, nthãdu) et de l’eau (ma :si). /…/ Le terme « si » 
représente surtout le pays, la terre en tant qu’entité géographique et politique, dont les limites varient entre les dimensions d’un village et 
celles de l’ensemble du royaume. Le mot « nthãndu »signifie une grande étendue de terre, une plaine. Il peut signifier aussi la verticalité, la 
profondeur mystérieuse d’un domaine inconnu de l’homme. 
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é assim que aparece nos regist ros escr itos dessa e de outras comunidades.   

A complexidade t ratada por Hagenbucher-Sacr ipant i pode ser um dos 

mot ivos pelos quais muitas casas de candomblé ango la adotaram o panteão 

ioruba.  

 

Invulaio/vulaiô*   

Na comunidade 

Cant iga para Angorô:  

Angorô casimbi dia invu la  

invu laio lese 

invu la inganga sese 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

O termo não fo i encontrado. 

2.  Na Áfr ica 

Assis Junior (1941:375) regist ra o  termo quimbundo: 

Nvula .  Sub.  Chuva.  

Nsondé (1999:167) regist ra o  termo quicongo mvúla  ‘chuva’.      

Mfuwa (comunicação pessoal,  2006) informou sobre o termo quicongo: 

mvula:  chuva  

mvula  yo:  esta  chuva,  chuva desse ano,  a tual  

ngangavula:  poder  de fazer  chover  ou impedir  de cai r  a chuva   

 

Comentários  

Os termos invula  e  inganga  aparecem escr itos na comunidade com as grafias 

afr icanas quimbundo e quicongo nvula / nganga .  Esse regist ro  comprova o 

processo de reafr icanização pelo qual passa o Terreiro Loabá .  Em seus 

regist ros há também as formas /nvula nganga/ .   

A cant iga pode ser interpretada a part ir  do mito de Angorô (cf.cap.1)  e a  

comunicação pessoal de Mfuwa: Angorô é a divindade do arco- ír is  e tem o 

poder sobre as águas das chuvas,  portanto at ravés da cant iga pede-se a  
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Angorô que faça chover,  que t raga a  chuva nesse ano, nesse mo mento (a 

chuva atual mvula yo)   

 

Inzila  

 

Na comunidade 

Guardião e senhor dos caminhos.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:) 

POMBAJIRA (ban to)  (PS) –s. f.  Exu fêmea,  var ian te de Bamboji r a ,  

r epar te com ele o con trole das  encruzi lhadas e  caminhos,  e  exerce  

in fluência  sobre os namoros,  noivados e casamen tos desfei tos.  É 

r epresen tada na  figura  de uma mulher sedutora,  branca,  de cabel os  

longos e l ouros,  t ida  como protet ora  das prost i tutas.  Kik.  /  Kimb.  

Mpemba Nji la ,  nome de inquice,  a  ( cruel)  a lvura  do caminho + mpembu  

mpambu ia n ji la , o enviado do caminho.  

2. Na Áfr ica 

Cordeiro da Matta (1893:127): 

Pâmbu,  s.  Atalho,  encruzilhada,  fron tei ra .  / /  kusómbôka pambu ,  t r anspor  

uma encruzilhada.  Pl.  Jipâmbu .  

Pambuan ji la , (pambu ia-nji la) ,  s .  Encruzilhada.  

Assis Junior (1941:355) regist ra o  termo pambu  do quimbundo: 

Pambu.  Sub.  Atalho.   

                   Caminho que,  fora  da  est r ada comum,  encur ta  as 

distâncias: __ia n ji la .  

                   Caminho que se separa  do pr incipal.  

Pedro (1993:129 e133) regist ra o  termo njìlà  do quimbundo: 

nj ì là                     -     ‘caminho’  -  classe 9  -  prefixo /zero-/  

j i  + njì là=j ìnjì là   -    ‘caminhos’  -  classe 10 -  prefixo nominal / ji - /  

 

Comentários 

Do ponto de vista  lingüíst ico,  pode-se perceber a aglut inação do termo  

pambu  ia njila  (Assis Junior),  resultando pambujila ,  ocorrendo as var iações,  
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nas comunidades de Candomblé Angola,  para:  pombojira ,  pambujira ,  

pombujira ,  pambojira ,  pombajira ,  ou,  ainda, mudando, de acordo com as 

circunstânc ias da expressão oral,  o  -ra  pelo -la .  

Assim, é possível supor a seguinte t ransfo rmação: 

 

Pambu ia njila  > pambuanjila  > pambunjila  > pambujila  > pambujira  > 

pambojira  > pombojira  > pombajira  

 

1ª do quimbundo - (subst .)  pambu  + (prep.) ia  + (subst .)  njila; 

2ª do quimbundo - composição por aglut inação pambuanjila .  

A part ir  da terceira forma aponto hipóteses de var iações no Brasil:  

3ª pambunjila  -  desaparecimento do a; 

4ª pambujila  -  perda do n ; 

5ª pambujira  -  subst ituição l ~ r; 

6ª pambojira  -  subst ituição u  ~ o;   

7ª pombojira  -  subst ituição a  ~ o; 

8ª pombajira  – subst ituição o  ~ a .    

 

Essa divindade é cultuada, de modo geral,  como o Senhor dos caminhos,  das 

encruzilhadas,  das bifurcações,  da comunicação. Ele é o  guardião das 

comunidades e,  por isso mesmo, possui um assentamento na entrada.  E m 

algumas comunidades possui uma casa que é conhecida como Casa de Exu ,  

local onde ficam os seus assentamentos e  que pertencem aos filhos da Casa.  

Além do nome mencionado, ele  pode ser ident ificado at ravés de outros 

nomes, segundo os fundamentos de cada comunidade: Exu ,  Pambujila ,  

Pombojila ,  Bombomzila ,  Aluvaiá .  A maneira de cultuá- lo  var ia também 

segundo os fundamentos  de cada comunidade. Em algumas casas considera-se 

o  seu culto  enquanto divindade, tendo seus filhos inic iados para ele; em 

outras,  seu culto  é realizado diferentemente,  expressando um lado não de 

divindade, mas de ent idade que entra em t ranse de possessão em pessoas que 

não lhe foram consagradas at ravés dos processos iniciát icos.  

Essa divindade possui uma caracter íst ica ligada ao sexo, à procriação e rege 
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a penetração do ato sexual.   

Devido a isso,  Exu  é cultuado em algumas casas de candomblé e na Umbanda 

como pombagira ,  ent idade feminina que, em t ranse de possessão, fuma 

cigarros finos,  bebe champanhe em taças de cr istal,  veste-se de maneira 

exuberante e representa uma mulher sensual.  

 

Loabá 

 

Na comunidade   

Loabá era o  nome iniciát ico de Mar ia de Lourdes Andrade. 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

O termo não fo i encontrado. 

2.  Na Áfr ica 

Jadin (1964:259) 51:  

No dist r i to de Massangano,  há ,  igualmen te,  t r ês capelas em madeira,  

pouco providas de ornamen tos;  elas possuem um padre nomeado pel o 

bispo.  Essas capelas,  São Bar tholomeu da Tom ba,  San ta Anna de Loa ba  

e N.Sra . do Dest er ro,  que são como anexos da  paróquia  de 

Massangano… 

Comentários 

O termo refere-se ao nome de uma santa católica do dist r ito  de Massangano, 

Santa Anna de Loaba. O dist r ito pertencia ao reino de Ndongo e ficava nas 

proximidades do r io  Cuanza (cf.mapa de Randles no cap.1).  

O nome inic iát ico da fundadora do terreiro Loabá ter ia sido t ransplantado ao 

Brasil por pessoas que vieram desse dist r ito  de Massangano?  

As pessoas da comunidade não revelaram o significado do nome Loabá.  

 

                                                
51 Jadin, (1964:259)"Dans le district de Massangano, il y a également trois chapelles en bois, mal pourvues d'ornements; elles possèdent un 
curé nommé par l'évêque. Ces chapelles, São Bartholomeu da Tomba, Santa Anna de Loaba et N.D. do Desterro, qui sont comme des 
annexes de la paroisse de Massangano…" 
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Mameto*  

 

Na comunidade 

Mãe. Nossa mãe. 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:273) regist ra: 

MAMETO (ban to (PS)  –s. f.  nossa  mãe,  t r a tamen to para  sacerdot isa  

congo-angola .  Var.  mameto-d(e)- inquice.  Ver  babá,  miacota ,  zelade(i )r a .  

Cf.  ta teto.  Kik.  / Kimb.  mametu, nossa  mãe,  sem laços consanguíneos.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941),  t rata-se de uma aglut inação do  

quimbundo: 

Mama. Sub.  / . . . /  mãe. (p.276) 

Ietu.adj.  e pron.poss.pl .  (con tr .da  prep.  Ia e do pron .pess.pl .etu)  (p.56) 

Mam’etu.  Adj.  e pron.pess.pl .con tr .  de mama e de etu:  nossa  

mãe. (p.276) 

Comentários 

Lingüist icamente,  o  termo mameto caracter iza-se pelo processo de 

composição por aglut inação: mama  ‘mãe’ (subst .)  + ietu  ‘nossa’ (pron.poss.)   

mameto .   

Na comunidade, o  termo fo i ressignificado. Ele é empregado acompanhando 

o nome das matr iarcas do Terreiro Loabá:  mameto Loabá ,  mameto 

Indandalacata  e  as divindades femininas,  como: mameto Dandalunda ,  

mameto Caiangô  etc.  Em outras comunidades também acompanha o nome das 

divindades e das mães-de-santo .  

 

Matamba* 

 

Na comunidade 

Um dos nomes pelo qual é conhecida a divindade dos ventos,  tempestades e  

da fert ilidade. 
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Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:279) regist ra: 

MATAMBA (ban to)  1.  (LS) –s.  inquice dos r a ios ,  t rovões e t empestades,  

equivalen te a  Iansã.  Cf.  Zazi .  Nomes:  Amburucema,  Bamburucema,  

Caiango,  Incoi jamambo,  Nunvurucema.  Nom e in iciá t ico:  Qui tem bo.  Kik.  

Matamba.  2.  (BR) –s. f.  Ver  mutamba.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941:280) e Randles (1968:22),  Matamba era 

um grande reino e se situava na fronteira lingüíst ica quicongo-quimbundo. 

Sua rainha Munongo Matamba era uma guerreira,  mas fo i vencida pela rainha 

Jinga,  de Ango la,  e o  reino de Matamba foi anexado ao de Ango la em meados 

do século XVII.  

 

Comentários 

Do ponto de vista lingüíst ico,  o  termo Matamba  permaneceu tal qual fo i 

t ransplantado para o  Brasil.   

Do ponto de vista antropológico, Matamba  era um reino e não uma 

divindade. Como Matamba  se tornou divindade no Brasil? Uma hipótese 

provável talvez seja a de que, cat ivos or iundos desse reino, aqui no Brasil,  a  

reverenciavam de alguma forma e isso pode ter se perpetuado at ravés da 

oralidade, levando-a à categoria de inquice  banto.  

  

Mutacalombo* 

 

Na comunidade 

Senhor da caça e responsável pelo alimento no mundo. 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:294) regist ra: 

MUTALOMBÔ (ban to)  (PS) –s.  nome de Congom bira . Kik. mutalongo,  

fuzi l  sagrado.  
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MUTACALOMBÔ (ban to)  (LS) –s.  nome de Congom bira .  Var.  

Mutaculom bô.  Kik.  mutaka n longo,  arco sagrado, in terdi to.  

2. Na Áfr ica 

Oscar Ribas (1975:50):  

Mutacalombo  é o espír i to que super in tende na  esfera  dos an imais 

aquát icos.  

 

Comentários 

Senhor da caça,  da fartura e da abundância.  Ele é conhecido por diferentes 

nomes:  Mutalambô ,  Burunguro ,  Congombira ,  Cabila .  Por ser uma d ivindade 

ligada à floresta,  é considerado o protetor da natureza e está ligado ao culto  

dos caboclos bras ileiros.   

 

Muzenza*  

 

Na comunidade 

Noviça,  noviço; filha ou filho  de santo.  Muzenza  é também um r itmo  

musical.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:293) regist ra: 

MUNZENZA (ban to)  (PS)  –s. f.  o novi ço em congo-angola .  Cf.  iaô,  

vodunce.  Var .  muzenza.  Kik. /Kimb.  muzenza, pagão,  est r angeiro.  

2. Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941:315),  o termo é do quimbundo: 

Munzenza.  adj.  e sub.  Forastei ro;  adven t ício.   

             Que não está  habi tuado aos usos da  loca l idade:  san ji  ia __.  

              Novat o;  

              Ignoran te.  

 

Comentários 

Em português,  na comunidade, não aparece a nasalidade na segunda sílaba 
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(mu-nze/nze) do termo. Em quimbundo: munzenza ; no português brasile iro:  

muzenza .   

O seu sent ido fo i alt erado, pois,  na comunidade, refere-se à pessoa que já  

fo i iniciada no candomblé: é a f ilha  ou f ilho-de-santo .  O vocábulo designa 

também um r itmo musical e uma dança dos candomblés ango la.  

 
 

Oni 

 

Na comunidade 

Senhor.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Cacciatore (1988) regist ra: 

on i  :  Título às vez es dado a  Xangô.  F.  p. – ior .:  "2�ni" – t í tulo do r ei  de  

Ifé;  ou "on i" – possuidor ,  dono (sign .senhor,  r ei ) .  

2. Na Áfr ica 

De acordo com o Abraham (1958:521) 52,  o  termo é do ioruba: 

0�ni  (1)  Tí tulo do governador de Ifé.  

Comentários 

Na comunidade, o  tom alto  e baixo at r ibuiu a tonicidade à últ ima sílaba.  O 

seu sentido foi ressignificado no Brasil.  

 

Quitembu  

 

Na comunidade 

Quitembu é o  senhor da atmosfera.  É também designado como Tempo .  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:328 e 341) regist ra: 

                                                
52 Abraham (1958:521) 0�ni (1) Title of the Ruler of If4. 
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QUITEMBE (ban to)(PS) –s.  nome de Tempo.  Kik.  Kintembe .  

 

QUITEMBO (ban to)(LS) –s.  nome in iciát ico de um devot o de  

Matamba ,  deusa  da  tempestade.  Kik. /Kimb.  Kitembu ,  tempestade.  

 

TEMPO (ban to)  (PS)  -s.  inquice que r eside numa árvore sagrada,  tem 

o domín io do ven to,  da  tempestade,  equi valen te a  Iroco e  iden t i ficado 

com São Lourenço.  Var . Qui tembe,  Tempo-Diabanganga,  Tempo-

Quiamuílo.  Saudação:  zara tempo.  Simbol ismo:  uma grelha  onde assa  o 

galo que lhe é sacr i ficado.  Nom e in iciát ico:  Quigongo,  Dinzambe,  

Qui tumbo.  Ver  Loco.  Cf.  Za cazi .  Kik./Kimb.  Tembu,  divindade do 

ven to,  tempestade.  

 

2. Na Áfr ica 

De acordo com Assis Junior (1941:146),  o termo em quimbundo: 

Kitembu.  Sub.  Ven tan ia . Temporal.  

Nsondé (1999:167) regist ra o  termo quicongo témbo  ‘vento’.  

Comentários 

Inquice  l igado ao tempo crono lógico, à atmosfera e  também a um tempo 

indefinido, mito lógico. Em todas as Casas de Candomblé de Nação Ango la 

é hasteada uma bande ira branca que é o  seu símbo lo.  É considerado como 

um dos inquices  que promove as t ransformações na vida dos seres humanos 

e na natureza.   

 

Vunje  

 

Na comunidade   

Inocência.  

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Pessoa de Castro (2001:350) regist ra: 

VUNJE (ban to)  1.  (LS) –s.  inquice prot etor  das  cr ianças,  equivalen te a  

ibêji .  Var . Invun je.  Ver  Zunze.  Nomes:  Angolê,  Lum buguro.  Kik.  

mvun ji ,  cr iança.  2.  (°LP) –adj.  mui to esper to,  sa bido,  a t i lado (de  

r eferência  a  cr ianças) .  Ver cafun je.  Kik.  (ki )vundi .  
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2.  Na Áfr ica 

De acordo com Oscar Ribas (1975:145),  o termo é do quimbundo: 

Vúnj i ,  s . f.  Espír i to femin ino que admin istr a a jus t iça .  Ent idade espir itual 

da  just iça .  É ún ica  e sa iu de  uma lagoa.  Pode man ifestar -se no ven tre  

materno. . .  

 

Comentários 

Lingüist icamente,  o  termo possui somente var iação ortográfica /vúnji ,vunje/ ,  

porém o seu sent ido fo i alt erado. De ent idade espir itual da just iça passou a 

ser uma ent idade ligada à infância.  O fa to de ser uma ent idade que “pode 

manifestar-se no ventre materno” (cf.Ribas) talvez tenha contribuído para 

torná- la,  no Brasil,  uma ent idade ligada à inocência e à infância; porém, o 

caráter de just iça não permaneceu. 

 

Zaze*  

 

Na comunidade 

Zaze é o  senhor do t rovão. Representa o  equilíbr io  do cosmo. 

 

Bibliografia de referência 

1. No Brasil 

Cacciatore (1988) e Pessoa de Castro (2001) regist ram os vár ios nomes 

pelos quais a divindade é conhecida nos r itos: 

a) Zaze:  Divindade angola  do r a io,  cor responden te ao Xangô dos nagô.  

Também Zaze-Kambaranguan je.  F.  – kimb. :  "nzaji"  – r aio,  cor isco.  

b)   Zaze-mambembe:  Raio de Iansã ,  mais fr aco que o de Xangô (U.) .  F.  

– kimb. :  "nzaji"  – ra io,  cor isco;  mambembe – ( in fer ior ,  sem  

impor tância?) .  

c)   Zaze-zaze:  Raio de Xangô,  mui to for te (U.) .  F.  – kimb. :  "nzaji"  –  

r aio.  

(Caccia tore,  1988:255) 

 

ZAZI (ban to)  (PS) –s.  inquice dos r a ios,  equi valen te a  Sobô e Xangô.  

Var . Inzazi.   

Nomes:  Cafelempango,  Impango,  Luango,  Lumbambo,  Lumbom bo,  
Quiaçubanga,  Quiaçubenganga,  Quibuco,  Quiburo,  Tata-Muílo,  Tiburo,  
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Zaziquelempongo.  Nomes in iciá t icos:  Queinguengue,  Quiçubanganda,  

Quiçubangango,  Um banguan je.  Símbol o:  utema .  Saudação:  qui buco-

quiaçubanga.  Kik. /Kimb.  Nzazi .  

(Pessoa de Castro,  2001:356) 

 

2. Na Áfr ica 

Heusch (1972:47-96),  descreve no cap. II,  o  pensamento cosmogônico banto, 

sustentado pelo mito do arco- ír is (Nkongolo) e do relâmpago (Nzazi).  O 

mito conta a história,  entre vár ios povos do grupo lingüíst ico banto: Lunda,  

Luba,  Kuba,  Venda, Ho loho lo,  Yombe,  bacongo, dentre outros,  sobre as 

estações das secas e  das chuvas.  O mito reve la as desavenças entre 

Nkongolo ,  d ivindade ligada às águas das chuvas e o  arco-ir is e Nzazi ,  o  

chefe do céu, divindade dos raios,  dos relâmpagos.  São as lutas,  as querelas 

e os pactos de aliança entre esses do is personagens que explicam, para 

esses povos,  o  porquê dos longos per íodos de seca ou de chuvas torrenciais.  

 

Pedro (1993:130) regist ra o  termo quimbundo, que corresponde 

formalmente à classe nominal 9 sing.,  prefixo zero: 

Nzàjì    ‘ fa ísca ,  r a io’  

E (p.133) a classe 10 que corresponde, fo rmalmente,  ao prefixo nominal pl.  

/ ji-/  

Jì  +  nzàjì  =  jìnzàjì    ‘ fa íscas,  r a ios’  

 

Nsondé (1999:167) regist ra o  termo do quicongo Nzàzi  ‘raio’.  

 

Comentários 

Na comunidade, o  termo aparece em textos escr itos com a grafia  Zazi ,  mais 

próximo do termo luba regist rado por Heusch Nzazi  e quicongo regist rado  

por Nsondé Nzàzi .  Heusch apresenta o  termo como sendo o nome da 

divindade chefe do céu, cujo domínio são os relâmpagos,  os raios; ele tem o  

poder de colocá- los em ação para que a chuva caia sobre a terra,  mas para 

isso precisa entrar em acordo com Nkongolo ,  o  arco-ír is.  Nsondé regist ra o  

termo quicongo apenas com o significado  ‘raio’.  Pedro regist ra o  termo do 

quimbundo e apresenta as suas caracter íst icas puramente lingüistas.  
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Assim, o  termo luba Nzazi  e quicongo Nzàzi  foram os que permaneceram,  

sem a pré-nasal apenas.  O sent ido permaneceu mais próximo  do regist ro  de 

Heusch que o ident ifica como a divindade dos raios,  dos relâmpagos.  

 
 

Alguns termos do quicongo foram ident ificados no meu corpus por Ndonga 

Mfuwa, falante dessa língua quicongo, em comunicação pessoal.  

 

1.  aqüeto – akweto: os outros  

2.  azuelê – kuzwela: falar 

3.  bio lê – bio le: duas co isas  

4.  caiá – kaya: oferecer,  dist ribuir 

5.  calunga – kalunga: mar  

6.  cavungo – kavungo: nome individual,  com conotação de chefe; status  

no contexto do clã 

7.  cutala – kutala: o lhar 

8.  dilê – dila: chorar 

9.  incosse – nkosi: leão 

10.inganga – nganga: feit iceiro 

11.ingoma – ngoma: tambor 

12.intoto – n’toto: terra (nasal silábica)  

13.maiongombê - ngombe: vaca  

14.malembe: lentamente,  devagar 

15.manzo – ma nzo: alguma co isa da casa  

16.mona – mwana: cr iança 

17.moco iú – mukuiu: bênção 

18.panzo – mpanzu: nome de família ,  clã 

19.pemba/pembê – Mpemba: substância,  cal,  g iz 

      Mpembe: qualidade do branco  

20.quandá – kwa nda: longe 

21.qüenda – kwenda: caminhar,  andar  

22.quiamaze - kia maza: de água 

23.saquelazenza – sakila: aplaudir  

24.sa me – sa 'me: meu pai 

25.sibu alelê  – sibu: ma ldição  
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26.quissimbi – kisimbi:  sereia,  ent idade das águas,  possu i elementos 

masculinos e femininos  

27.zazi – nzazi: raio  

28.zenze - nzenza: est rangeiro,  visit ante  

29.zinguê – zinga: viver 

4.3 Comparação entre as duas comunidades 

As duas comunidade de Candomblé Angola: Inzó Dandaluna  e Terreiro 

Loabá  apresentam os termos de acordo com a histór ia de seus dir igentes.   

O tateto Roxitalamim  fo i pai-de-santo  de Umbanda antes de ser inic iado no 

Candomblé Ango la.  Sua iniciação fo i num dos terreiros de Ango la mais  

ant igos da Bahia: Candomblé de Nação Angola Tombensi .  O tateto  segue os 

ensinamentos t ransmit idos pelos mais velhos dessa nação ,  buscando manter e 

preservar a t radição afro-bras ileira do culto  às divindades do Candomblé 

Ango la.  Os ensinamentos aprendidos e t ransmit idos aos f ilhos-de-santo  visam 

também à preservação da natureza,  aos estudos das línguas do grupo banto e à  

valor ização das raízes afro-brasileiras.  

A mameto Indandalacata  busca conciliar  a t radição herdada das mulheres 

de sua família  carnal,  pr incipalmente de sua mãe, a mameto Loabá ,  com a 

busca dos valores afr icanos dos povos do grupo lingüíst ico banto.  Ela busca 

orientar a sua comunidade não somente para a prát ica da religião em s i 

mesma, mas a religião como um dos int rumentos de resgate da história dos 

afrodescendentes,  buscando consc ient izar os f ilhos-de-santo  sobre a  

importância da preservação do meio-ambiente,  da educação, da part icipação  

polít ica e do exercício da cidadania.     

Pode-se observar a predominância de um léxico ioruba no Inzó Dandaluna ;  

no Terreiro Loabá  a predominância são os termos de línguas do grupo banto; 

os seus regist ros escr itos aproximam-se da fonte afr icana pela presença das 

pré nasa is.   

Considerações finais 

A análise de alguns termos extraídos dos textos orais co letados nas duas 

comunidades possibilitou a ident ificação das línguas negro-afr icanas: ioruba e 

quimbundo, major it ar iamente; embora haja termos do quicongo, Mpemba; do  
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luba,  Nkongolo .  E há também termos comuns às duas línguas quimbundo e 

quicongo, Nzambi ,  nganga .   

Além da ident ificação das línguas negro-afr icanas,  a  aná lise permit iu  

ver ificar o  que se t ransformou, o  que permaneceu e o  que se (re)significou 

at ravés da cadeia de t ransmissão oral .   
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5.  AS  LINGUAGENS  NOS  CANDOMBLÉS  DE  NAÇÃO  ANGOLA 

 
 
 
 
 

Como os pássaros anunciam a aurora, os tambores no meio da mata 
mostram o caminho da afi rmação da identidade mediante as festas  
nos qui lombos contemporâneos. 

(Moura, 1996 :55) 

 

 

 

 

Os prat icantes dos candomblés no Brasil herdaram dos povos afr icanos 

expressões corporais,  gestos,  cores,  sabores,  sons que fazem parte das 

exper iências vivenciadas e t rocadas entre os diferentes grupos afro-

brasileiros.   

As linguagens visuais,  audit ivas,  olfat ivas,  táteis,  de paladares,  de mat izes 

diversas estão ligadas diretamente a uma maneira de ser e exist ir  daqueles 

povos afr icanos e se enra izaram nas expressões do povo brasileiro ,  em suas 

diferentes manifestações da cultura popular e nas religiões afro-brasileiras.   

O objet ivo deste capítulo é descrever  os gestos,  as danças,  as músicas  e as 

cores observadas e regist radas nas duas comunidades: Inzó Dandaluna  e  

Terreiro Loabá  como mode lo das expressões não verbais dos candomblés de 

modo geral.   

Embora essas linguagens se apresentem inter ligadas na r itualíst ica,  elas 

serão descr itas,  separadamente,  apenas por uma questão metodológica.  E as 

apresentarei fragmentadas em quatro partes fundamentais: a gestualidade, a  

dança,  a música e as cores.  

5.1 Gestualidade 

Existe nos candomblés uma sér ie de gestos que simbo lizam as dinâmicas 

nos diversos contextos dos r ituais,  e  podem traduzir costumes, at itudes e  

formas de ver a vida que vieram de longe no tempo. 
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Ao se assist ir  a uma festa pública de candomblé,  no Brasil,  pode-se notar 

semelhanças nas diferentes comunidades em relação: à entrada no barracão  

dos membros religiosos; à  t roca de bênçãos entre esses membros e às 

at ividades propiciatórias.    

5.1.1 Entrada 

A entrada dos membros relig iosos no barracão  acontece em formato de 

caraco l e vão se posic ionando ao som dos atabaques e da dança.   

Essa entrada faz parte de uma coreografia especia l e  é o  momento da 

apresentação do corpo religioso da comunidade: na frente,  vem a mãe  ou pai-

de-santo  da casa,  tocando o adjá ou outro t ipo de inst rumento (na foto abaixo,  

é o  quiof i) e depo is,  os outros membros por ordem hierárquica.  Os 

componentes formam uma grande roda, girando em sent ido ant i-horár io .  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Após essa entrada,  são formadas duas rodas,  uma dentro da outra.  A roda 

maior é composta pelos mais novos de iniciação e pelos aspirantes à  

inic iação; a menor,  composta pela alta hierarquia da casa e pelos convidados 

de outras casas.   

5.1.2 Atividades propiciatórias  

Os próximos movimentos serão realizados nas at ividades em que se prepara 

o ambiente para os r ituais; começam pela parte dedicada à divindade protetora 

das comunidades,  cujos domínios são a comunicação, as ruas,  as 

encruzilhadas,  o  corpo humano: Exu ,  Aluvaiá ,  Inzila  que é homenageada para 

permit ir  e garant ir  o  bom andamento da festa.   

Terreiro Loabá 
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Um dos membros da casa,  na maior ia  das vezes,  uma mulher,  entra no 

barracão  com o semblante em compenetração total; t raz nas mãos as 

oferendas para a divindade. Essas o ferendas,  comumente,  são faro fas em 

pequenos alguidares,  vela,  água ou aguardente numa quart inha de barro; 

co loca-se tudo no chão, no centro do barracão  e acende-se a vela.  Essas ações 

são observadas em silêncio.   

 

 

 

 

 

 

 

Depo is disso,  em a lgumas casas,  se faz a defumação. Algum membro 

preparado para isso,  t raz um recipiente contendo carvão em brasa e ervas 

secas.  Em movimentos lentos,  jogando os braços para um lado e para o  outro, 

na frente do corpo, vai caminhando entre as pessoas,  incensando todo o 

ambiente.  

Na últ ima etapa das at ividades propiciatórias,  geralmente,  a mãe  ou pai-

de-santo  pega um recip iente que contém a pemba ; caminha até o  centro do 

barracão ,  despeja o  pó da pemba  na palma da mão direit a e  o  sopra para o  

alto .  Repete esse ato  nos quatro cantos do barracão  e,  em seguida,  despeja 

nas mãos dos tocadores de atabaques que espalham o pó em cima dos 

inst rumentos.  

Esses movimentos propiciatórios,  com alguma var iação, ocorrem em todos 

os candomblés.  

5.1.3 Bênçãos e cumprimentos 

Todos vão cumprimentar os pontos fundamentais do barracão:  o  centro,  

local onde há o fundamento  no chão e na cumeeira,  e os atabaques.  Esses 

cumprimentos acontecem por hierarquia: pr imeiro a mãe  ou pai-de-santo  e os 

outros membros,  geralmente,  por cargos hierárquicos e por tempo de 

inic iação. Os iniciados há mais de sete anos,  podem somente tocar as mãos no  

chão e,  em seguida,  na testa; os mais novos,  batem o paó (cf.cap.2).  
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Depo is de fazerem os cumprimentos nos espaços,  haverá os pedidos de 

bênçãos à mãe  ou ao pai-de-santo  e depois aos irmãos,  sempre por ordem de 

tempo de iniciação. 

A bênção à mãe  ou pai-de-santo  é feit a da seguinte forma: uma f ilha  ou 

f ilho-de-santo  deita-se no chão, com as mãos em concha, nos pés da mãe  ou 

pai-de-santo ,  virando-se uma vez para o  lado direito  e outra vez para o  

esquerdo; levanta-se,  fica de joelhos e beija- lhe as duas mãos.    

A bênção aos irmãos-de-santo  é recípocra,  por isso mesmo, dá-se o  nome 

de “t rocar de bênção”, em que um beija as duas mãos do outro.  

Com alguma var iação, essa parte das bênçãos também acontece nas casas 

de candomblé de modo geral.  

5.2 Dança 

A dança é uma das expressões corporais mais ant igas do mundo. Através 

da dança são liberadas todas as tensões cot idianas,  dando lugar ao  

relaxamento inter ior.   

As danças,  ao longo da história da humanidade, foram ut ilizadas para 

t razer a chuva e para a realização de at ividades humanas de sobrevivência,  

como a caça,  a pesca,  a co lheita; dançava-se para pedir a int ercessão dos 

deuses e para lhes agradecer as graças recebidas; havia danças sagradas e  

profanas.  Eram manifestações coreográficas que aconteciam em círculos e  

co let ivamente,  sobretudo. E foram-se cr iando diferentes t ipos de dança:  

danças religiosas,  dança da chuva, dança da guerra dentre outras.   

No Brasil,  as danças populares foram inspiradas pela mistura entre 

europeus e povos afr icanos: a  dança do  divino espír ito  santo,  a dança das 

congadas,  a dança do pau-de-fit a,  a dança do tambor,  a dança da quadr ilha 

etc.  (cf.Câmara Cascudo, 2001:178-185).  
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Os candomblés são espaços pr ivilegiados da dança; são locais em que o 

sagrado e o  profano não obedecem às regras estabelecidas em outras 

manifestações religiosas (cf.cap.1).  Trata-se de uma “concepção afr icana 

globalizante que se opõe à concepção analít ica ocidental” (Vat in,  2005:137).  

Nesses espaços,  a dança pode ser dividida em do is momentos dist intos,  porém 

int er ligados: 

5.2.1 A dança para as divindades  

Os povos afr icanos,  de modo geral,  reverenciam os e lementos da natureza 

at ravés do culto  às divindades para as quais prestam homenagens e fazem 

oferendas,  com cânt icos e danças,  cuja  finalidade é obterem benefícios à  

co let ividade, como: as chuvas,  em tempos de seca ou a est iagem em tempos 

de inundação; os ventos,  para suavizar o  ar; as águas abundantes dos r io s para 

se banhar e prover as aldeias; a cura para os doentes; a boa caça para o  

caçador  etc.  

Na maior ia dos países afr icanos,  além da natureza,  as at ividades cot idianas 

do homem (as pro fissões,  os ofícios) estão também ligadas às divindades,  cuja 

mito logia revela terem sido seres humanos que viveram na terra e t iveram 

seus ofíc ios.  

O ofíc io  de ferreiro,  por exemplo, tem muito prest íg io porque o ferro vem 

da terra e se t ransforma at ravés da for ja  cr iando os utensílios agr íco las,  as 

armas para a guerra e para a caça.   

As divindades do elemento ferro são cultuadas,  no Brasil,  como divindades 

da guerra; e só mais recentemente,  com os processos de reafr icanização, 

adquir iram também caracter íst icas ligadas à tecno logia e à agr icultura,  mas o 

que predomina é o  seu caráter guerreiro. No candomblé,  dança-se para essa 

divindade imitando a luta entre dois guerreiros.  

A caça é outra at ividade bastante significat iva para os povos afr icanos; o  

caçador é o  provedor das comunidades.  

A dança para as divindades dos caçadores,  por exemplo, não tem o mesmo 

sent ido das aldeias afr icanas; no candomblé essas divindades são invocadas 

para pedir prosper idade, numa perspect iva muito mais individualizada do que 

co let iva.  Os povos afr icanos dançavam e ainda dançam, na Áfr ica,  para pedir  

proteção e boa caça para os caçadores da aldeia,  po is serão eles que t rarão o 

alimento para o  povo.  
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Nos candomblés brasile iros,  dança-se para as divindades como uma das 

formas de chamá- las para descer à terra at ravés do t ranse de possessão e 

ajudar os seres humanos em seus problemas cot idianos,  tal como o faziam os 

afr icanos de ant igamente,  porém com as ( re)significações e (re) interpretações 

at ribuídas.   

5.2.2 A dança das divindades 

Nas festas de candomblé no Bras il,  as divindades dançam com as 

vest imentas caracter íst icas e com as suas ins ígnias.  Durante as danças,  vão 

contando a sua histór ia e mostrando a sua personalidade mít ica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incosse/Ogum:  evidencia,  na 

dança,  a sua natureza guerreira,  

t raz nas mãos uma lança e um 

escudo como um guerreiro na 

batalha.   
 

Mutacalambo/Oxosse:  dança 

como um caçador nas matas,  por 

vezes,  porta um arco e flecha.   
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Cavungo/Omolu ,  d ivindade das 

doenças epidêmicas,  veste-se de palhas 

para esconder o  corpo manchado pela 

var ío la; porta um bastão,  o  xaxará ,  e  

dança ind icando os cinco sent idos com 

as mãos.   

Angorô/Oxumarê:  dança levantando 

o dedo indicador para cima e para 

baixo, alternadamente,  representando o 

movimento de subida e descida das 

águas.  
 

Catendê/Ossaim:  dança alt ernando as 

mãos e os pés,  em movimentos lentos 

como se est ivesse nas matas apanhando as 

fo lhas sagradas.  
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Zaze/Xangô:  dança jogando os braços 

para a  frente,  com gestos vigorosos; t raz o 

machado de face dupla,  representando a 

just iça.  

 

 

Caiangô /  Iansã:  realiza a  sua dança,  

rodopiando no salão,  fazendo alusão aos 

ventos.  Por ser também uma divindade 

ligada aos mortos,  t raz nas mãos o 

eruquerê ,  inst rumento usado para 

espantar os maus espír itos.  
 
 

 

Dandalunga/Oxum:  dança com graça 

e leveza,  imitando uma mulher faceira 

que vai se banhar no r io  e que se o lha no 

espe lho, por isso t raz um leque 

espe lhado no qual se o lha durante a  

dança.  
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Caiá/Iemanjá:  dança imitando as 

ondas do mar,  t raz também um 

leque espelhado e se banha nas 

águas do mar.  

 

Lemba/Oxalá:  possui duas fases: moço é 

Lembarenganga  ou Oxaguiam ; velho é 

Lembafuranga  ou Oxalufom .  O moço é 

guerreiro e sua dança é vigorosa,  t raz nas mãos 

uma espada e um escudo; o  velho dança 

arqueado e sua dança é lenta,  t raz nas mãos o 

opaxorô ,  representando o ar.   

Gangazumba/Nanã:  dança com o 

corpo meio curvado, representando uma 

pessoa de idade, visto  ser a divindade 

mais ant iga para diversos povos; é  

associada ao barro pr imordia l 
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5.3 Música 

No capítulo 2,  descrevi as “fórmulas r ítmicas”,  com base em Vat in,  2005.  

Neste capítulo  abordarei outros aspectos da musicalidade dentro dos 

terreiros e de modo mais genér ico.  Tratarei dos inst rumentos musicais e sua 

importância nos r itos.  

Nos candomblés,  de modo geral,  há os inst rumentos de percussão, os 

atabaques,  e outros inst rumentos,  como as sinetas de percussão, os 

agogôs,  e os chocalhos,  os xequerês.   

Dos inst rumentos musicais ut ilizados nos candomblés,  os tambores,  

mais conhecidos como atabaques,  merecem especial atenção. Eles são  

considerados sagrados e desempenham papel essencial para o  t ranse de 

possessão. 

São três tambores de tamanhos diferentes,  cujos nomes são: rum ,  o  maior ; 

rumpi ,  o  médio ; e le ,  o  menor.  De acordo com Verger (2000:28): 

 

Os atabaques,  indo do maior  para  o menor , r ecebem os nomes de rum ,  

rumpi  e le ,  deformação das palavras fon ,  hum e humpevi  para  os doi s  

pr imeiros,  e da  palavra nago ,  omele ,  para  o tercei ro.    

 

Os tambores são t ratados como seres espir ituais ou dedicados a divindades 

que o habitam. Quando ut ilizados pela pr imeira vez,  recebem um bat ismo  

r itual e,  de tempos em tempos, de acordo com os fundamentos de cada 

comunidade, recebem o ferendas,  designadas pelo povo-de-santo  como 

‘comer’.  Esses inst rumentos só podem ser  percut idos por homens preparados e 

qualificados para a tarefa,  são os tocadores,  cujos nomes var iam de acordo 

com a nação-de-candomblé:  tata cambono ,  quixicarengoma ,  ogã ,  porque são  

inst rumentos sagrados e,  at ravés dos seus sons,  se chama as divindades co m 

maior ênfase,  po is a linguagem dos tambores é a base para a música e para a  

dança (cf.Verger,  2000 e Vat in,  2005).  

As formas de percussão var iam de nação para nação. Na Nação Ango la,  são 

percut idos com as mãos; na Nação Queto,  com varetas,  chamada aguidavis.   

Segundo Vat in (2005),  o tocador do inst rumento grave,  o  rum ,  dá o  tom 

das “fórmulas r ítmicas”,  int roduzindo as var iações que podem ser passagens 

improvisadas ou pré-estabelecidas entre o  tocador e os iniciados,  induz indo os  
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gestos e os movimentos relacionados à divindade para a  qual se está tocando  

e,  conseqüentemente,  cantando e dançando. 

Durante as pesquisas,  presenciei um fato ocorrido com o tambor menor,  o 

le .  Numa das cer imônias públicas,  esse tambor escapou da sua base de 

sustentação e caiu,  rolando no barracão .  Imediatamente,  fez-se um silêncio  

profundo por uns segundos apenas,  quebrado pelos ilás das divindades que 

entraram em sucessivos t ranses de possessão nos inic iados.  O atabaque fo i 

coberto com um pano branco, erguido solenemente pelos tocadores e levado  

para o  inter ior da casa; em seu lugar foi t razido um outro.  Somente mais  

tarde,  me fo i revelado que aquele tambor não poder ia ser ut ilizado enquanto 

não passasse por um processo de sacralização. 

Os t rês atabaques,  da forma como se apresentam nos candomblés 

brasileiros,  têm or igem afr icana (cf.  Pierre Verger,  2000:27).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4 Cores 

As cores,  em todos os cantos do mundo, possuem significações importantes 

na vida humana.  

De acordo com Câmara Cascudo (2001:158-159),  as cores mantêm a 

linguagem r itualíst ica em momentos diferenciados,  como: a morte,  a alegr ia,  a  

t risteza,  a honra.  E são usadas como interpretação dos sent imentos mais 

profundos e individuais.  No sent ido religioso, o  autor afirma: 
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A Igreja  Catól ica  fixou nas cores dos parâmetros l i túrgicos as expressões  

da  homenagem espir i tual  de todos os fiéis em cada dia do ano.  Branco é  

pureza ,  a legr ia  dedicada aos san tos não mart ir izados,  à  Virgem Mar ia.  

Vermelho é sangue,  sangue dos már t ir es,  l íngua de fogo de Pen tecostes .  

/ . . . /  Negro,  luto,  missa  dos defun tos / . . . /  Os san tos a fr icanos (or ixás je je-

nagôs)  têm suas cores,  que são usadas por  suas f i lhas .  Oxalá  é branco.  

Xangô é vermelho.  Omolu é preto.  

 

Conforme apresentado no capítulo I deste t rabalho, a igreja católica fo i 

uma poderosa força de convencimento e de imposição de dogmas aos povos 

t razidos ao Brasil como escravos dos ant igos reinos afr icanos,  que,  ho je,  

correspondem aos países: Ango la,  Congo, Moçambique, Benim e Nigér ia.   

Câmara Cascudo refere-se à simbo logia das cores at r ibuídas aos santos 

católicos e,  em seguida,  aponta as mesmas cores ligadas aos orixás:  branco, 

Virgem Maria; Oxalá,  pureza; vermelho,  os márt ires; Xangô, sangue, fogo; 

preto,  não há um santo especificado; Omolu, luto, missa dos defuntos.   

As simbo logias at ribuídas aos santos católicos aparecem em relação aos 

orixás e,  esse é mais um dos aspectos sincrét icos entre santos e divindades.    

No candomblés os diferentes mat izes orientam a leit ura do culto  às 

divindades.  A cada uma delas é at r ibuída uma ou mais core na representação 

de suas caracter íst icas mais marcantes ou a sua natureza no mundo dos 

homens.  

Essas cores relacionadas às divindades têm var iações de tons de uma casa 

de culto  para outra,  de acordo com a sua histór ia part icular que pode estar  

ligada às t radições afro-brasile iras,  mas podem estar relacionadas aos 

processos de aproximação com países afr icanos na atualidade. Porém é 

possível estabelecer,  ainda que gener icamente,  as cores at r ibuídas às 

divindades na maior ia das comunidades de candomblé: 

 

Incosse/Ogum:  usa cores em tom azul índigo, tanto nas suas vest imentas 

quanto nas contas que seus filhos t razem em forma de co lares compridos no 

pescoço. Usa capacete,  espada e escudo prateados; 

 

Mutacalambo / Oxosse:  por ser a divindade protetora dos caçadores,  em 

muit as casas,  veste-se com peles de animais,  usa chapéu enfeit ado com penas 

de pássaros,  e arco e flecha de metal.  As cores mais comuns para as suas 
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roupas,  além das peles pode ser  o  verde claro e o  azul piscina; seus co lares 

são verde ou azul dependendo da nação.  

 

Cavungo / Omolu:  veste-se de palhas,  mas as roupas por baixo das palhas,  

geralmente,  são em preto e branco. As cores de seus co lares são preto,  branco 

e vermelho.  

 

Gangazumba / Nanã:  as cores de suas roupas e co lares é o  roxo, em algumas 

casas,  mesclado com branco. 

 

Angorô / Oxumarê:  dependendo da casa,  suas cores são o amarelo mesclado  

com preto,  mas pode vest ir-se com cores neutras e enfe itar-se com 

ornamentos imitando serpentes,  conforme a foto ao lado.   

 

Catendê / Ossaim:  sua cor é o verde e,  por ser a divindade das fo lhas,  suas 

vest imentas e ins ígnias são ornamentadas com fo lhas verdes,  conforme mostra 

a foto no item 5.2.  

 

Zaze / Xangô:  suas cores,  geralmente,  são o vermelho e o  branco. Usa uma 

coroa de cobre,  símbo lo de sua realeza e um machado de dupla face.   

 

Iansã /  Caiangô:  de acordo com cada casa,  as cores de suas roupas podem 

var iar entre rosa,  vermelho, vinho, marrom e até mesmo o branco. E os 

co lares podem ser vermelhos ou marrons.  

 

Dandalunga/Oxum:  a sua cor pr incipal é  o  dourado, mas usa vár ios tons de 

amarelo e,  em algumas casas,  veste-se de azul claro,  rosa.  Seus colares são 

amarelo ouro de cristal.  Todas as suas insígnias são douradas.   

 

Caiá/Iemanjá:  sua cor é o  azul claro,  tanto para as suas roupas quanto para os 

seus co lares,  mas pode vest ir-se também com a cor prata.  Suas insígnias são 

prateadas.   

 

Lemba/Oxalá:  o  branco é a sua cor pr imordial para roupas e co lares.  Como 

essa divindade possui uma fase em que representa o  moço e outra que 
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representa o  velho, há uma alteração no uso da cor branca e das ins ígnias.  O 

moço usa o branco mesclado com azul piscina em seus co lares e em sua 

vest imenta; o  velho usa somente o branco. As ins ígnias das duas fases da 

divindade são prateadas.  

 

As d ivindades possuem um nome que as ident ifica e  ao qual é at r ibuído um 

outro que são as ‘qualidades’ (cf.cap.1),  cuja ligação com caracteres especia is 

de cada avatar influenciam as nuances de suas vest imentas,  co lares e  

ins ígnias.  Búzios e  palha-da-costa são mater iais bastante ut ilizados na 

confecção das roupas e insígnias de todas as divindades.  

Considerações finais 

As linguagens observadas e aqui reg ist radas compreendem uma sér ie de 

at itudes vivenciadas entre os grupos afro-brasileiros,  cujas bases estão, 

histor icamente ligadas a uma matr iz afr icana,  revelando um universo que 

expr ime a essência da sacralidade ancestral num ambiente de t ransferência 

espaço-temporal em que os gestos,  as danças,  as músicas e as cores contam 

histór ias mít icas que são entendidas at ravés da dinâmica dos r ituais.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Os candomblés são relig iões que se organizam dentro do quadro das 

religiões afro-brasileiras.  E las se or iginam das regiões afr icanas de ant igos 

reinos do Congo, de Benguela,  do Daomé e iorubas.   

Os habitantes desses reinos foram trazidos ao Brasil como escravos e isso 

se deu de duas formas dist intas: ou eram capturados pelos ‘capit ães do mato’ 

ou eram vendidos após sangrentas guerras interétnicas.     

Esses povos passaram por processos de aculturação ainda no cont inente 

afr icano. No Brasil,  aconteceram adaptações mais pro fundas do seu modo de 

vida anter ior,  devido às condições adversas da escravidão e as formas de 

conceber a vida e o  mundo foram sendo (re)significadas.  

E dessas (re)significações nascerão as religiões afro-brasile iras e o  

candomblé adquir irá uma forma de organização em nações,  organizadas em 

diferentes modalidades de r ito  em que a língua será um dos seus elementos de 

est ruturação.  

Este t rabalho  buscou ana lisar os textos orais co letados em duas 

comunidades de Candomblé de Nação Ango la: Inzó Dandaluna  e Terreiro 

Loabá .  A análise desses textos permit iu  compreender a  organização  

lingüíst ica e r itual de cada uma das comunidades,  observando-se semelhanças 

e diferenças,  devidas à histór ia cultual e mít ica dos seus fundadores.  

A aná lise da textualidade das duas comunidades e as comparações 

estabelecidas com outras comunidades permit iram um levantamento t ipo lógico  

dos textos dos Candomblés de Nação Ango la de modo geral,  embora se 

possam observar var iações,  algumas vezes apenas ortográficas e fonét icas.  

Essas var iações podem ser  at r ibuídas às t rocas entre grupos de diferentes 

comunidades que se reúnem nas festas de candomblés,  à ut ilização das 

bibliografias de referência e ao intercâmbio com países afr icanos.  



 

 

 

278 

Os termos extraídos desses textos orais foram analisados conforme a 

bibliografia de referência e  permit iram a ident ificação das línguas negro-

afr icanas presentes nos r ituais de cada comunidade.  

A manutenção do léxico de línguas afr icanas possui do is caminhos:  

i)  a t ransmissão oral passada de geração em geração com todas as 

(re)significações e t ransformações e revest idas pelo  s incret ismo  cató lico,  

sobretudo; 

ii)  a (re)afr icanização numa tentat iva de busca de termos mais próximos das 

línguas negro-afr icanas at ravés de bibliografias de referência e de 

int ercâmbio com o cont inente afr icano.  

A análise desses termos permit iu reconhecer a presença major it ár ia de t rês 

línguas negro-afr icanas: a quimbundo, a quicongo e a ioruba. E fo i possível 

proceder a uma reconstrução dos significados,  mesmo daqueles que parecem 

ter permanecido, pois t rata-se de uma construção brasile ira em outro tempo e 

outro espaço. 

A língua quimbundo fo i t ransplantada pelos povos ambundos e a quicongo, 

pelos bacongos; elas pertencem ao mesmo grupo lingüíst ico,  o  grupo banto e, 

por essa razão são línguas aparentadas.  Os mesmos termos, em alguns 

momentos,  foram ident ificados como oriundos do quimbundo, mas são 

encontrados no quicongo, sob a mesma forma ou com algumas modificações 

nos níveis segmental e  supra-segmental,  como, Nzambi  (quimbundo) e  Nzambi  

(quicongo); nzàzi  (quicongo) e nzàjì  (quimbundo).   

Os falares iorubas foram transplantados pelos iorubas habit antes dos reinos 

que se estendiam na região onde ho je se situam os países do Benim e da 

Nigér ia.  Cada um desses reinos,  abordados no capítulo  1,  se const ituíam em 

cidades-estados e o  ioruba possuía var iantes de um re ino para o  outro.  Esses 

falares pertencem ao tronco lingüíst ico benuê-congo, grupo iorubó ide.   

Os termos do ioruba co letados nas duas comunidades se apresentam como 

uma forma de sincret ismo, estabelecendo correspondências dos orixás com os 

inquices.  Essas correspondênc ias aparecem de forma bastante clara no Inzó 

Dandaluna ,  já  que o Terreiro Loabá  tem buscado uma (re)organização de seus 

textos a part ir  de uma bibliografia de referência.  Apesar de ser a comunidade 

onde se ident ificou uma maior presença de termos bantos,  o  nome do Terreiro 

Loabá  –  Centro Religioso e Cultural das Tradições Bantu Ilê Azongá Oni  

Xangô– conserva sua pr imeira denominação ioruba. Esse fato se explica pela 
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origem inic iát ica da fundadora da Casa,  mameto Loabá ,  feita no santo por um 

babalor ixá (pai-de-santo  de Candomblé Queto).  

Embora as t rês línguas estejam mais  presentes nos textos das duas 

comunidades,  encontrei vocábulos importantes dentro da ritualíst ica de 

origem luba, povos capturados mais para o  inter ior do cont inente e que 

vieram em menor número de pessoas.  Os lubas t rouxeram o mito do heró i 

civilizador Nkongolo  (=arco ír is) que se tornou uma das divindades mais  

importantes dos Candomblés Ango la,  Angorô.  

Assim, os textos encontrados nas duas comunidades específicas de 

Candomblé de Nação Ango la: Inzó Dandaluna  e Terreiro Loabá  são de uma 

linguagem especia lizada e fazem parte de um repertório  lingüíst ico adquir ido 

pelos adeptos dos candomblés at ravés da t ransmissão oral desde os pr imeiros 

povos t razidos como escravos das diferentes regiões afr icanas,  e fo i possíve l 

ver ificar o  que permaneceu o que se (re)significou e o  que se t ransformou 

nessas comunidades.  
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