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O Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais – KÀWÉ é um espaço criado em 
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comunidades afro-descendentes. Isso contribui com o rompimento das dicotomias 
avassaladoras entre segmentos socioculturais. 

Para isso, o Núcleo desenvolve suas atividades através de várias ações que se mate-
rializam em pesquisas, eventos, cursos, ofi cinas, seminários, aulas abertas, sessões de 
estudo, palestras, encontros e exposições que permitam abordar as questões almejadas.  
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Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 7-8.   [7]

O tempo é substantivo nas ações hu-
manas e reina absoluto, permitin-
do que os homens qualifi quem a 
existência e possam dizer sobre as 

coisas defi nidas como memória. Nessa memória, 
um tempo se fi xa e se defi ne para além das cro-
nologias, estabelecendo lutas, fronteiras e entre-
laçamento entre apagamentos e permanências. 
Permanecer pressupõe temporalidade, (des) con-
tinuidades, duração e constância. Mais que is-
so, a permanência evoca negociações e resistên-
cias, sobretudo quando compreendida no âmbi-
to das “expressões de continuidades ou territórios 
de heranças” como são as comunidades e os gru-
pos sociais que se fi liam a valores afro-brasileiros. 
O tema das “Permanências das expressões afri-
canas no Sul da Bahia”, trazido neste núme-
ro da Revista Kàwé, possibilita pensar a natu-
reza do que permanece e impõe algumas ques-
tões para a compreensão do tempo e da per-
manência como noções dinâmicas e, natu-
ralmente, engendradas pela  ação humana:

Apresentação
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 [8]   Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 7-8.

que coisas permanecem, on-
de, como  e por que são per-
manentes? Que há de diálo-
go entre o que permanece e a 
atualização dessa permanência? 
Quantas lutas com o tempo é 
preciso para fazer permanecer?

Os textos aqui reunidos tra-
zem discussões sobre perma-
nências plurais. Refl etem pon-
tos de vista de estudiosos da 
africanidade, a partir de dife-
rentes áreas do conhecimento.
As dimensões ética e estética 
das expressões africanas são re-
lembradas em textos que apre-
ciam as noções de corpo e os 
sentidos que podem assumir o 
tempo e a temporalidade. Em 
alguns escritos, encontramos 
marcas que defi nem perma-
nências no campo afrorreligio-
so, através da descrição de as-
pectos cosmológicos de nações 
do candomblé. Em outros, as 
permanências são discutidas 
levando-se em conta o univer-
so dos estudos da linguagem e 
do texto literário. A complexi-
dade de conceitos como o de 

identidade e nação, também, 
é aqui trazida à tona, seja para 
afi rmar sobrevivências de valo-
res, seja para apontar e sugerir 
fi liações africanas para tradi-
ções sul baianas. 

As resenhas literárias recu-
peram textos da experiência 
do “permanente”, na esteira de 
discussões sobre gênero ou pelo 
convite ao reconhecimento de 
espaços comuns de pertença.

Neste número, a Revista 
inaugura a seção Itinerâncias 
Fotográfi cas. A ideia é a de re-
velar, através da linguagem da 
fotografi a, narrativas visuais 
cujos conteúdos estéticos ex-
pressam uma relação intertex-
tual com a tradição afro-baia-
na regional. 

Todos esses textos são gestos 
de memória, e espelho que pos-
sibilita refl etir o presente a par-
tir de tríplice referência tem-
poral – o passado, o presente e 
o futuro.  A permanência aqui 
discutida joga com essas instân-

cias da temporalidade, nos in-
terpelando sobre nossas heran-
ças, apontando para o que so-
mos hoje e perguntando-nos 
de quais sobrevivências falare-
mos amanhã.  

O Kàwé valida com este nú-
mero a intenção registrada em 
um dos seus objetivos, a de 
“compreender o legado africa-
no na Região Sul da Bahia, atra-
vés das múltiplas expressões, es-
paços e ciclos etários para reve-
lar a face afrodescendente dessa 
Região.” Que a presente edição 
cumpra o destino pretendido, 
o de ser espaço de interlocu-
ção entre a UESC e os segmen-
tos sociais que se preocupam e 
dialogam  com o universo afro-
-brasileiro e afro-baiano. 

Os organizadores
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Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 9-11.   [9]

O sentido nasce a partir 
de nossas relações com 
o mundo e com os ou-
tros. Assim nasce o hu-

mano. Assim, nasce também a cultu-
ra. A essência do homem, do mun-
do e da cultura é ter de ser, não ha-
vendo nenhuma fi xidez, nem deter-
minações prévias. Enquanto ser no 
mundo, ou seja, preso a uma existên-
cia, apresentamos uma vida subjetiva 
marcada pela temporalidade. Assim, 
os signifi cados que dão vida e senti-
do à nossa existência carregam uma 

O SENTIDO DO 
TEMPO E O TEMPO 

DO SENTIDO: 
IMPLICAÇÕES

ÉTNICO-CULTURAIS

José Luiz
de França Filho1

[1] Professor do Departamento 
de Filosofi a e Ciências 
Humanas - DFCH/UESC e 
membro do Kàwé – Núcleo 
de Estudos Afro-Baianos 
Regionais. E-mail:

 <dedo.franca@terra.com.br>.
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 [10]   Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 9-11.

delimitação tanto espacial como 
temporal. O tempo, ao integrar 
e abarcar a vida humana de for-
ma especial, guarda uma origi-
nalidade vinculada ao sentido 
do ser do homem e do mundo. 

Sob os aspectos acima, acre-
ditamos que uma refl exão so-
bre o tempo e sobre a dimen-
são temporal dos acontecimen-
tos pode iluminar e enriquecer 
ainda mais os signifi cados em-
prestados por nós às experiên-
cias étnico-culturais vividas por 
grupos e comunidades negras.

Comumente, identifi camos 
o tempo como uma sucessão de 
instantes presente, passado e fu-
turo. Temos aí o tempo real e na-
tural, medido pelos relógios e pe-
los calendários. Esse tempo tem 
uma importância muito gran-
de para o homem, pois nele nos 
movemos e nele pautamos a vida 
cotidiana. Entretanto, o sentido 
do tempo suscita outras dimen-
sões ainda mais fundamentais. 

Para o fi lósofo francês Mau-
rice Merleau-Ponty2, a vivên-
cia que temos da temporalidade 
mostra que o tempo não se reduz 
a um processo real: uma sucessão 
efetiva de instantes que as pessoas 
se limitam a registrar. O tempo, 

para ele, não é simplesmente um 
objeto de nosso saber, reduzido a 
algo objetivo (real) ou subjetivo 
(vivido), mas uma dimensão de 
nosso ser. O que chamamos de 
presente, passado e futuro nasce 
da relação que mantemos com 
as coisas e com os outros. Futuro 
e passado guardam uma relação 
íntima com o presente, estando 
em uma espécie de preexistência 
e de sobrevivência eternas. Nesse 
entendimento, o presente adqui-
re um privilégio especial por ser o 
“espaço” da realização e da com-
preensão do homem e do mun-

do, homem-mundo formando 
uma unidade existencial-tempo-
ral em que um não é sem o ou-
tro. Portanto, é sempre no pre-
sente que sabemos do futuro e 
do passado. 

Assim, o tempo não é sim-
plesmente uma substância que 
fl ui independentemente de nós, 
conquanto não só vivemos no 
tempo, mas também somos o 
tempo, pois a vida possui uma 
dimensão temporal fundamen-
tal. Nela tudo fl ui numa dinâmi-
ca contínua, nada é, de forma ab-
soluta, só passado, presente ou fu-
turo. O passado continua “exis-
tindo” entrelaçado na dinâmi-
ca do agora. É essa dinâmica viva 
que nos permite escolher e defi nir 
as possibilidades do futuro. O que 
há, então, para nós, é um contí-
nuo existencial de passado-pre-
sente-futuro que abarca e preen-
che a totalidade da vida humana. 

Que implicações étnico-cul-
turais se pode extrair dessas 
ideias?

Se considerarmos a existência 
de comunidades tradicionais, co-
mo os grupos de capoeira, as ir-
mandades religiosas e os terrei-
ros de candomblé, veremos que 
são espaços de permanência, de 
resistência e de continuidade do 
viver, do sentir e do fazer afro-
descendente. São territórios, es-
paço-temporais, de uma memó-

[2] MERLEAU-PONTY, Maurice. 
Fenomenologia da percepção. 
Tradução Carlos Alberto R. de 
Moura. São Paulo: Mar  ns Fontes, 
1999.

o tempo não é 
simplesmente uma 
substância que fl ui 
independentemente 
de nós, conquanto 
não só vivemos no 

tempo, mas também 
somos o tempo, pois 

a vida possui uma 
dimensão temporal 

fundamental.
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Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 9-11.   [11]

ria transformada em processos 
de vida cujos sentidos integram, 
numa unidade dialética, presen-
te, passado e futuro.  Nessa com-
preensão, as comunidades tradi-
cionais, por exemplo, reconheci-
das como territórios de resistên-
cia cultural, não podem ser vis-
tas meramente como relíquias, 
ou resquício de um tempo que se 
foi e que não voltará a ser. 

O que testemunhamos ho-
je fala de um presente enquanto 
unidade existencial que compor-
ta passado e futuro. Trata-se de 
um presente vivo, denso de me-
mória também viva, mesmo que 
carregada de sucessivos esqueci-
mentos provocados por uma so-
ciedade habituada a valorizar, 
muito mais, os aspectos contin-
gentes, não essenciais e funda-
mentais da existência humana.

As coisas só ganham senti-

do para nós porque mantemos 
com o mundo relações tempo-
rais e não absolutas.  Somos nós 
que referendamos uma perspec-
tiva de passado e futuro às ocor-
rências. Daí o presente ser essa 
dimensão que contém o passa-
do, abrindo-se a infi nitas possi-
bilidades em direção ao futuro. 
Do contrário não haveria tem-
po, mas pura eternidade; os sen-
tidos não seriam vivos, mas es-
sências fi xas e atemporais. 

Mesmo quando nos reme-
temos ao passado, os sentidos 
apresentam, sempre, uma di-
mensão atual; vigem impregna-
dos de tempo, porque gestados 
numa dinâmica contínua de re-
envio do presente ao passado e 
ao futuro – eis aí a importância 
da memória que opera unifi can-
do, permanentemente, numa 
síntese temporal, os signifi cados 

dos fatos e dos acontecimentos 
da vida. Assim, o presente nun-
ca se fecha nele mesmo; é um 
“espaço” de transcendências em 
relação ao passado e ao futuro.

Considerando o que foi di-
to acima, compreendemos que 
evidenciar as expressões africa-
nas que permanecem vivas entre 
nós, sem levar em conta a dinâ-
mica espacial e temporal de suas 
existências, pode levar a precon-
ceitos e a visões estereotipadas, 
pois falar de continuidade e per-
manência (temporal – espacial), 
não é se remeter a um passado 
puro, mas buscar na memória 
viva aquilo que nos faz diferen-
tes e nos defi ne presentemente. 

Portanto, num contexto de 
dominação e aniquilamento entre 
culturas, como o nosso, chamar 
atenção para a continuidade exis-
tencial-cultural de expressões e va-
lores da cultura afro-brasileira, sig-
nifi ca celebrar uma memória vi-
va, densa de signifi cados que de-
vem ser percebidos, não em vista 
de um resgate histórico, simples-
mente, mas em vista do que são 
e do que nos apresentam, hoje, 
a partir da dialética temporal do 
agora. Signifi ca também acolher o 
que essas expressões conseguiram, 
através de estratégias negociadoras 
de sobrevivência, reinventar e ree-
laborar apesar dos processos deli-
berados do esquecimento ofi cial.

Ilustração: “Explosão do relógio”, Salvador Dalí
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ASPECTOS DA
COSMOLOGIA

AFRO-BRASILEIRA
NO SUL DA BAHIA

Valéria 
Amim1

[1] Professora do 
Departamento de Letras 
e Artes - DLA/UESC e 
membro do Kàwé – 
Núcleo de Estudos Afro-
Baianos Regionais. E-mail: 
<vamim@uesc.br >.

Os estudos sobre as tradi-
ções religiosas afro-bra-
sileiras desenvolveram 
uma ampla exposição e 

discussão sobre as tradições iorubas. 
Tal fato, além de favorecer um am-
plo conhecimento da cosmogonia io-
ruba e de seu panteão religioso, tam-
bém representou um vácuo em rela-
ção ao conhecimento das tradições 
de outras etnias.  Este texto aborda 
aspectos das tradições dos povos ban-
tos que historicamente representa-
ram a primeira leva de escravos trazi-
dos para o Brasil. 
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Os trabalhos anteriores2 que 
se debruçaram sobre os po-
vos bantos na África identifi -
caram a presença de um Deus 
supremo, conhecido por Zam-
bi Apongo, o todo poderoso, 
aquele que domina o univer-
so. Os nomes Nzambi Phungu, 
Aphungu, Waphungo e outras 
formas presentes na África ban-
to, são variações da denomina-
ção dada ao mesmo Deus.

Zambi Apongo tanto rege a or-
dem do mundo quanto o curso 
das vidas. Sua imagem represen-
ta, concomitantemente, o des-
tino, as vicissitudes, as desgra-
ças e a sorte dos sujeitos, contu-
do, sem modifi car o sentido geral 

do propósito divino, aquele rela-
cionado diretamente às forças so-
bre as quais o homem pode exer-
cer uma infl uência. Essa força, 
na tradição religiosa afro-brasilei-
ra de matriz banto, foi identifi ca-
da como inquice.

 No intuito de apresentar e 
estabelecer as correspondên-
cias existentes no Brasil entre as 
tradições afro-brasileiras, desta-
cando a cosmogonia dos bantos 
que no Brasil se referiu, especial-
mente, aos escravos advindos de 
Angola, do Congo, de Bengue-
la, de Cabinda, de Mossamed-
es e de Moçambique, elaborei 
um quadro comparativo dessas 
tradições (QUADRO 1).

[2] Sobre os povos bantos destacamos os trabalhos 
de TEMPLES, Claude R. P. La philosophie bantoue. 
Paris: Plon-Paru, 1949; SILVA, Alberto da C. e. A 
enxada e a lança: a África antes dos portugueses. 
3 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006;  RIBAS, 
Oscar. Llundo: espíritos e ritos angolanos. Luanda: 
Ins  tuto de Inves  gação Cien  fi ca de Angola, 1975.     

[3] AMIM, Valéria. Águas de Angola em Ilhéus: 
um estudo sobre construções iden  tárias no 
candomblé do sul da Bahia. 2009. 303f. Tese 
(Doutorado em Cultura e Sociedade)– Programa 
de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, 
Faculdade de Comunicação, Universidade Federal 
da Bahia, Salvador, 2009, p. 195.

QUADRO 1 – Elementos da cosmogonia das tradições afro-brasileiras

Angola
Salvador

Angola
Ilhéus

Jêje Queto/Ijexá

Ser Criador Zambi, Zampiapungo Zambi, Zambi-Apongo-Natu Mawu Olorum

Ancestrais Bakulu Bakulu Oku-Orum

Espírito do Morto Vumbi Vumbi Ko  tó Egun

En  dades força/energia Inquices Inquices Vodun Orixá

En  dade Criança Vunji
Vunji,
Kafi oto

Bêji Ibeji

Fonte: Valéria Amim3

Ilustração: Suzana Duarte - INKISIS, 2002
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pessoa em seu meio social e am-
biental. O humano é, ao mes-
mo tempo, vegetal, mineral e 
animal, e sua saúde física impli-
ca a convergência e o equilíbrio 
dessas forças/elementos.  Maco-
ta Valdina7 afi rma que Nkisi é vi-
da, essência invisível que se ma-
nifesta para nós através das pes-
soas por ele escolhidas, mas tam-
bém são pedras, o ferro ou qual-
quer objeto preparado para ser a 
representação simbólica do invi-
sível como os chamados assenta-
mento do Nkisi ou assentamento 
de santo, ou simplesmente santo.

O ser humano e as forças am-
bientais são um dos princípios 
que tecem a complexa cosmo-
logia do Banto-Congo, em que 
o homem é percebido como um 
ser que vai e volta em torno do 
centro das forças vitais. 

Das relações entre essa for-
ma de pensar o mundo e as tra-
dições religiosas advindas da 
África negra, temos, ainda ho-
je, no Brasil, a presença dos in-
quices, dos orixás e voduns. 

O QUADRO 2 apresenta 
uma relação dos inquices cultua-
dos em Salvador8. Os dados sobre 
os inquices cultuados em Ilhéus 
foram resultantes das entrevis-
tas9 realizadas em minha pesqui-
sa de doutoramento. O quadro 
deixa ver uma sistematização das 
variadas fontes e, ao mesmo tem-
po, fornece um panorama com-
parativo da cosmologia dessa tra-
dição religiosa e suas divindades, 
os inquices, presentes em Salvador 

O termo inquice é pouco trata-
do nos estudos que versam sobre 
o candomblé e tem sua origem 
no quicongo Nkisi, que signifi -
ca, segundo Laman4, feitiço, fei-
tiçaria, forma mágica, magia, do-
ença provocada por uma feitiça-
ria. Bittremieux5 os defi ne como 
seres supra-humanos criados por 
Deus para governarem o mundo 
em seu lugar. Os Nkisis são prin-
cipalmente, espíritos, feitiços, nu-
ma maior acepção do termo. Di-
zem que, no passado, os Nkisis 
eram naturalmente bons e cari-
dosos para os homens, protegen-
do seus corpos e os alimentando, 
controlando as chuvas, as pestes e 
proporcionando o bem-estar. 

Fu-Kiau6 quando trata da re-
lação entre os seres humanos e as 
forças ambientais, observa que a 
atenção da vida de um homem 
está centrada no Nkisi, elemen-
to central e mais importante. É 
a força elemento que tem o po-
der de Kinsa, palavra de raiz Nki-
si, que possui o sentido de cui-
dar, curar por todos os meios, in-
clusive através do ritual. Daí, a 
ideia de que Nkisi cuida dos se-
res humanos em todas as situa-
ções no mundo, porque ele tem 
um corpo material que necessi-
ta de cuidados. Os minerais, as 
plantas e os animais que cercam 
o homem também estão con-
tidos em Nkisi. Então, o trata-
mento do ser humano por Nki-
si, baseado nesses três elementos, 
é uma forma curativa psicosso-
mática para equilibrar a vida da 
 

[4] LAMAN apud COSSARD, G. 
Omindarewá. Awô: o mistério dos 
orixás. 2 ed. Rio de Janeiro: Pallas, 
2008.

[5] BTTREMIEUX apud COSSARD, G., 
2008.

[6] FU-KIAU, K. K. Bunseki. African 
cosmology of the bantu-kongo: 
tying the spiritual knot principles 
of life and living. New York: Athelia 
Henrie  a Press, 2001.

[7] Cf. PINTO, Valdina. Nação Angola. 
In: ENCONTRO DE NAÇÕES DE 
CANDOMBLÉ, 2., 1995, Salvador. 
Anais. Salvador: Centro de Estudos 
Afro-Orientais da UFBA: Programa 
A cor da Bahia: Fundação Gregório 
de Matos: Câmara dos Vereadores, 
1997, p. 43-67.

[8] U  lizei pesquisas realizadas por 
SILVEIRA, Renato da. O candomblé 
da Barroquinha: processo de 
cons  tuição do primeiro terreiro 
baiano de Ketu.  Salvador: Edições 
Maianga, 2006; PINTO, ibidem, 
1997; SANTANA, Emetério E. de. 
Nação Angola. Encontro de nações 
de candomblé. Salvador: Ianamá: 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA): Centro de Estudos Afro-
Orientais (CEAO): Centro Editorial 
e Didá  co, 1984. (Estudos/
Documentos, 10.), ampliadas por 
Gisele O. Cossard, na Bahia.

[9] As lideranças e outros membros 
dos terreiros entrevistados foram 
Mameto Mukalê, Tatá Kajiogongo, 
Tatá Munanganga, Mameto 
Sandoiá, Mameto Dileui, Mameto 
Nancanci, Tatá Taleluá, Mameto 
Longaberenan, Babalorixá Ajalah 
Deré, D. Aidé, Vitória, Silvandira e 
Vilma.

e em Ilhéus, e seus corresponden-
tes na tradição jeje, queto e ijexá.
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 [10] CASCUDO, Luís da C. iden  fi ca mutacalombô, na região litorânea de Angola, 
como um deus senhor dos animais aquá  cos, casado com Caiongo e tão 
amoroso da mulher que a cavalga, quando nas manifestações provocadas 
pelos xinguiladores, médiuns, aparelhos, “cavalo-de-santo”, como dizem na 
Bahia. (Dicionário do folclore brasileiro. 6 ed. Belo Horizonte: Ita  aia; São 
Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 1988, p. 19).

QUADRO 2 - Inquices/ voduns/ orixás.

As en  dades e suas energias Angola Salvador Angola Ilhéus Jêje Queto e 
Ijexá

Aquele que possui o domínio 
dos caminhos, das estradas. Os 
mensageiros. 
Cores: vermelha e preta

Bombojira, Unjira, Unjila, Inzila, 
Imbé Perequeté, Ingambeiro, 
Caracoci, Tibiriri e Mabila, 
Bombongira, Cariapemba, Padilha

Aluvaiá, 
Bombonjira, 
Perequeté, Aluvá

Elegbara Exu

Energia do ferro, dos metais, 
regente dos ferreiros e dos 
guerreiros,  do como aquele 
que abre os caminhos, o 
condutor da fl oresta.
Cor: azul escura

Inkôssi Mukumbi, Rôji Mucumbi, 
Roxe-mucumbê, Roje Imboré, Roje 
Kiama (Kianda)

Inkôsse, Roxe 
Mucumbe Gu Ogun

Regente das matas, dos animais 
e dos caçadores10.
 Cor: verde

Mutakalambô, Mutalambô
Kassanrangongo, Burunguço, 
Kizanguirá, 

Mutakalambô, 
Mutacuzambê, 
Burugunço, 
Cabila
Mutacalombo

Agangafolu Oxosse

Regente das matas e das 
águas, dos animais terrestres e 
aquá  cos, iden  fi cado como o 
caçador que tem relação com os 
animais aquá  cos.
Cor: azul turquesa e amarela

Gomgombira, Gongombila Gomgombira Jaossi Logun 
Edé

Energia dos vegetais, da essência 
das folhas. Conhecedor e dono 
das folhas. Rege as misturas 
entre a terra, a água e os 
vegetais, iden  fi cando-se com o 
alquimista, dono e conhecedor 
das folhas.
Cor: verde

Katendê
Kaité e Kaitumba

Catendê, 
Kaitumba Águe Ossaim

Energia dos raios, do trovão, 
do fogo. Des  nado a acalmar 
a cólera do raio e das 
tempestades. Regente dos 
advogados e iden  fi cado como a 
en  dade da jus  ça. Representa 
a realeza em toda a sua 
extensão. 
Cores: vermelha e branca

Zazi, Zaji, Lwangu, Inzazi, Npanzu, 
Kassubenganga, Kambalanguanje, 
Lumbondo, Luango, Kibuco 

Zazi, Inzazi, 
Kibuco, Luango, 
Muilo

Sobô, Badé, Xangô, 
Airá, 
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As en  dades e suas energias Angola Salvador Angola Ilhéus Jêje Queto e 
Ijexá

Energia da terra com domínio 
e poder sobre as doenças 
epidêmicas: a transmutação. 
Cores: preta, branca e vermelha

Kavungu, Insumbu, Cabungo, 
Tingongo, Intoto, Muende, 
Indumbo, Impanzo, Panzo, Ampolo, 
Kassubencá, Alojé 

Kavungo, 
Kaviungo Ajunsum Obaluayê, 

Omolu

Energia do ar, do movimento 
constante, o vento. Simboliza 
todas as fl utuações de que 
dependem as manifestações 
climá  cas, as estações, a 
temperatura, o vento, a chuva 
e o sol. Senhor das árvores 
sagradas, da cronologia.
Cores: azul clara e branca

Tempu, Tembu, Dembwa, 
Tembua,Kiamuilo, Muilo, Tempo 
Diambanganga, tempo Kiamwilo, 
Luindimbanda, Cai  , Cuqueto, 
Diamoringanga

Kitembo, Tempu Pararaci, 
Loko

Aruarô
Iroko

Energia responsável pela 
con  nuidade das águas, pelo 
ciclo d’água e sua força. A 
força da vida con  da na água. 
Simbolizado pelo arco-íris e pela 
serpente.Cores: verde e amarela

Angorô, Angoromeia, Anvulá Angorô Bessén Oxumarê

Energia da reunifi cação, 
procriação, geração, e 
pacifi cação. Pai ancestral dos 
demais inquices. Mediador 
entre os vivos e os mortos.
Cor: branca

Lembá, Lembarenganga, 
Lembafurama, Gangafurama, 
Cassuté, Jamafurama, Kanjanjê, 
Lembaranganjê

Lembá

Lembafurama, 
Lembarenganga 
Cassuté, 
Avereketu, 
Lembadilê

Olissa
Lisa

Oxalá, 
Oxaguiã, 
Oxalufã

Energia das tempestades, dos 
ventos, trovoadas e do fogo, 
das águas turbulentas. Possui 
o domínio sobre os mortos. 
Também está ligada ao domínio 
de Zazi.
Cor: vermelha

Bamburussema, Angorussema, 
Kaiongo
Matamba, Angurucemanvulá, Oyá 
Matamba. Keuandá, Caramocê.

Bamburussema,  
Matamba, 
Kaiango.

Iansã
Oyá

Energia das águas, dos lagos, 
das fontes, dos rios, da beleza 
e riqueza. Considerada mãe da 
fer  lidade e protetora dos fetos 
e das crianças pequenas.
Cor: amarela

Dandalunda, Kissimbi ,Kiamaza, 
Kissimbi, Mandereuá
Quissimbiquia Meiã

Dandalunda, 
Kissimbi, Samba Aziri Tobossi Oxum

Energia das águas do mar, dos 
oceanos e peixes. Também ligada 
à fer  lidade e à maternidade, 
sendo a ela confi ada a educação, 
a conduta correta na vida e 
a sabedoria para enfrentar 
momentos di  ceis.
Cores: azul clara e branca

Kaialá, Kaiarê, Kaiari, Kaiaia, 
Samba, Samba Katalunda, Munguá 
Kukueto

Kaiá, Kaialá, 
Kaiarê Aziri Kaiá Iemanjá
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As en  dades e suas energias Angola Salvador Angola Ilhéus Jêje Queto e 
Ijexá

Energia dos pântanos, dos 
manguezais, da lama original 
que, ao endurecer, formou 
a terra. A grande senhora da 
morte e do renascimento. É 
considerado o inquice mais 
velho, a origem dos demais 
inquices. Por isso, o inquice 
ancestral e todos lhe prestam 
reverência.
Cor: azul clara

Mameto Zumbá, Zumbanganga, 
Zumbá, Gangazumba

Mameto Zumbá, 
Zumbanganga, 
Zumbarandanda

Nanã 
Buluku Nanã

Energia das montanhas.
Cor: branca Olorokê

Fonte: Valéria Amim11.

[11] AMIM, Valéria. Águas de Angola 
em Ilhéus: um estudo sobre 
construções iden  tárias no 
candomblé do sul da Bahia. 
2009. 303f. Tese (Doutorado em 
Cultura e Sociedade)– Programa 
de Pós-Graduação em Cultura 
e Sociedade, Faculdade de 
Comunicação, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2009, 
p. 200-203

Se quisermos compreender 
melhor o nascedouro do can-
domblé banto e seu processo re-
ligioso, é necessário que se aden-
tre por alguns aspectos do campo 
afrorreligioso, destacando aque-
les que dizem respeito à nação an-
gola e à importância que tem ad-
quirido o movimento de resgate 
das tradições do candomblé ban-
to brasileiro. É preciso considerar 
que aquilo que se apresenta hoje 

como “o candomblé”, diante de 
uma quantidade inestimável de 
pesquisadores e curiosos, e que 
como tal é veiculado frequente-
mente pela imprensa, fl oresceu a 
partir de uma matriz cultural jeje-
nagô por volta do século XIX na 
Bahia. Não há, portanto, como 
pensá-lo, atualmente, sem con-
siderar as contribuições de matriz 
banta, as infl uências indígenas e 
católicas que circulavam na época.

Ilustração: Suzana Duarte - INKISIS, 2002
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Desde o período colonial, 
os escravos urbanos, os 
libertos e as pessoas li-
vres pobres participa-

vam do entrudo2, antiga festa popu-
lar que precedeu o carnaval, em que 
os foliões atiravam, uns nos outros, 
água, ovos, farinha e outras substân-
cias. Essa festividade contava, quase 
de maneira absoluta, com a partici-
pação da gente pobre das vilas do en-
tão império português. 

O ESTÚPIDO 
DIVERTIMENTO 
DO ENTRUDO: 
FRAGMENTOS DA 
FESTA POPULAR 

EM ILHÉUS

Ronaldo 
Lima da Cruz1

[1] Mestrando em História 
pela Universidade Estadual 
Paulista. Bolsista IFP – 
Interna  onal Fellowships 
Program, Brasil. E-mail: 
<ronaldoramses@bol.com.br>. 

[2] O entrudo era uma festa de 
origem pagã, greco-romana, 
mas que foi ressignifi cada 
no Brasil. Na fes  vidade 
fi cavam evidentes as 
dis  nções e tensões sociais 
dos grupos marginalizados. 
Para mais informações sobre 
a fes  vidade ver MATOS, 
Gregório de. Confusão do 
festejo do entrudo. Rio de 
Janeiro, 1992.
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do ambiente de confl itos que 
aglomerava diferentes práticas 
culturais. De acordo com Vo-
velle, esse tipo de manifesta-
ção coletiva “projeta simboli-
camente sua representação de 
mundo, e até fi ltra metaforica-
mente todas as suas tensões”6. 

As únicas referências ao en-
trudo na cidade de Ilhéus, de 
que temos notícia, está na Crô-
nica da Capitania de São Jor-
ge dos Ilhéus, de João da Sil-
va Campos, que se manifes-
ta da seguinte forma: “o pri-
meiro carnaval que houve em 
Ilhéus foi o de 1889, suplan-
tando de uma vez por todas o 
nocivo e estúpido divertimen-
to do entrudo”7. Observando 

Para o cronista Julio Dan-
tas, a festa “era considerada 
boçal, imunda, desordeira e 
criminosa”4. Por tais motivos 
ela passou a ser considerada pe-
la elite da terra como um costu-
me bárbaro, grosseiro, de gente 
incivilizada e, por várias vezes, 
foi proibida no Brasil devido a 
seu “caráter perturbador”. Mes-
mo assim, as medidas de con-
trole não surtiram efeito. Na 
Bahia, em 1842, o presidente 
da província baixou o seguinte 
regulamento: "Ninguém pode-
rá jogar entrudo. Os infratores 
serão punidos com multa de 12 
mil réis ou seis dias de prisão”5. 

O entrudo talvez seja uma 
das expressões mais autênticas 

[4] DANTAS apud ALBIN, R. 
Cravo. Uma apreciação 
sobre as origens do 
carnaval carioca, que 
construíram o milagre das 
Escolas de Samba hoje. 
Terceira Margem, Rio de 
Janeiro, ano X, n. 14, p. 
160-165, jan./jun. 2006, p. 
160. 

[5] MENEZES, Rogério. Um 
povo a mais de mil: os 
frené  cos carnavais de 
baianos e caetanos. São 
Paulo: Scri  a, 1994, p. 36.

[6] VOVELLE, Michel. 
Ideologias e mentalidades. 
São Paulo: Brasiliense, 
1987, p. 246-247.

[7] CAMPOS, João da Silva. 
Crônica da capitania de São 
Jorge dos Ilhéus. Ilhéus: 
Editus, 2006, p. 422.

Bloco Carnavalesco de Coaraci-BA, 1937.

Fotografi a: Emock Dias

miolo_revista kawe5.indd   19miolo_revista kawe5.indd   19 05/09/2012   15:48:1005/09/2012   15:48:10



as instaladas nos balcões; eram escol-

tados por alguns músicos, também de 

cor e igualmente fantasiados8.

Porque não problematizar-
mos a partir dos relatos do ci-
tado viajante europeu? Não se-
riam também os negros escra-
vos, livres e forros que dinami-
zavam a festa entrudística na 
pequena vila de Ilhéus? Entre 
tantos outros costumes que se 
africanizaram no Brasil, o en-
trudo teria sobrevivido até o fi -
nal do século XIX, no Sul da 
Bahia, quando, por imposi-
ção da elite da terra, foi pou-
co a pouco sendo reprimido, tal 
como as casas de candomblé, o 
lundu e a capoeira. 

Não esqueçamos que, em 
1890, o cacau era o principal 
produto de exportação do Sul da 
Bahia; nada menos que 3.503 to-
neladas foram produzidas naque-
le ano fi scal9. A cidade de Ilhéus 
despontava como uma das mais 
promissoras do sul baiano, o 
grupo social mais representati-
vo economicamente eram os fa-
zendeiros de cacau, e a condena-
ção do entrudo nessa conjuntura 
é simplesmente uma consequên-
cia do que já vinha acontecendo 
em outras regiões do Brasil10. Re-
presentava a mais simples tenta-
tiva de saneamento físico e mo-
ral das “classes perigosas” das áre-

o marco cronológico propos-
to por Campos, identifi camos 
que o entrudo começou a per-
der importância na Região Sul 
Baiana meses depois que a abo-
lição da escravatura foi decreta-
da no Brasil. Existiria, portan-
to, algum signifi cado especial 
nessa relação?

Da análise de Campos, po-
demos inferir que a popula-
ção de Ilhéus e, quiçá, a do Sul 
da Bahia, tenham festejado por 
muito tempo o “mal educado” 
entrudo. Poderíamos ainda su-
gerir que foram os citadinos 
mais humildes que fi zeram essa 
festividade ganhar brilho pelas 
ruas estreitas, tortuosas e lama-
centas da vila de São Jorge, da 
mesma forma que acontecia em 
outras localidades do Brasil. To-
davia, nos intriga saber como se 
dava a participação dos negros 
da Região na festividade, pois, 
descrevendo os festejos no Rio 
de Janeiro, por volta de 1826, 
Jean Baptiste Debret fez o se-
guinte relato sobre a participa-
ção dos homens negros na festa 
agonística:

Vi, durante a minha permanência, cer-

to Carnaval em que alguns grupos de 

negros mascarados e fantasiados de 

velhos europeus imitaram-lhes mui-

to jeitosamente os gestos ao cumpri-

mentar à direita e à esquerda as pesso-

[8] FRY, Peter et al. Negros 
e brancos no carnaval 
da Velha República. In: 
REIS, João José (org.). 
Escravidão e invenção da 
liberdade: estudos sobre o 
negro no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1988, p. 244.

[9] RIBEIRO, A. Luiz Rosa. 
Urbanização, poder 
e prá  cas rela  vas à 
morte no Sul da Bahia, 
1880-1950. 2008. Tese 
(Doutorado em História)– 
Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), Salvador, 
2008, p.43.

[10] LEAL, Caroline P. Carnaval 
em Porto Alegre: 
mulheres, entrudo, 
perseguição e repressão. 
An  teses, Londrina, v. 
1, n. 1, p. 209-235, jan./
jun. 2008. Disponível 
em: <h  p://www.uel.
br/revistas/uel/index.
php/an  teses/issue/
view/194>. Acesso em 
08.09.2010.

as centrais da cidade. 
O entrudo foi substituído 

pelo carnaval. A principal dife-
rença é que o carnaval passou 
a congregar grupos de pesso-
as que desfi lavam coletivamen-
te pelos clubes. Em Ilhéus sur-
giram então, dois clubes carna-
valescos que, na época, foram 
exemplos de racionalidade e ci-
vilidade da Região Cacaueira. 
Sobre isso, Campos afi rma que: 

 [20]   Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 18-21.
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ídos por máscaras que vieram 
a forjar o caráter elitista dos 
grupos carnavalescos. E os ne-
gros libertos, que provavel-
mente eram os protagonistas 
do entrudo, gradativamente 
acabaram sendo expulsos pa-
ra a zona periférica da cida-
de, onde ainda poderiam con-
tinuar praticando silenciosa-
mente sua cultura ancestral.

do povo de Ilhéus. O carnaval 
das primeiras décadas do sé-
culo XX era realizado nas ruas 
mais largas da cidade e fazia-
-se uso de serpentina em subs-
tituição aos limões, aos ovos, 
à água de cheiro e a outros 
elementos típicos do entru-
do. Os rostos, que antes eram 
lambuzados de farinha pelos 
participantes, foram substitu-

[...] o carnaval de 1890 veio a ser o mais 

brilhante, concorrido e animado de 

quantos no espaço de muitos anos se 

fi zeram daí em diante na cidade. Duas 

associações exibiram-se então, luxuo-

samente organizadas: o “Clube da Paz”, 

e o dos “Cavalheiros da Turquia”11. 

Desse momento em diante, 
o entrudo começou a ser su-
plantado na memória popular 

Fotografi a: MPB Cifrantiga

Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 18-21.   [21]

[11] CAMPOS, João da Silva. Crônica da 
capitania de São Jorge dos Ilhéus. 
Ilhéus: Editus, 2006, p. 424.
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O vento uivando na rua
com raiva de tudo que é vivo.
       
Na vereda o vento louco
sopra a brasa da caatinga
cala os pássaros da tarde
seca os pântanos da mente
anestesia o pensar.
    
Minha senhora do leque empinado
bailando veloz
coroa de luz
feche o leque!
Deixe subir 
o perfume das fl ores
deixe descer o sereno, senhora
deixe que a chuva lhe venha 
limpar a espada
permita-se sorrir.

Gisela 

D’Arruda1

IANSÃ

 [22]   Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 22.

[1] Historiadora, terapeuta e escritora. 
Autora do livro Umbanda gira, 
publicado pela Editora Pallas. E-mail:

 <caminhodasfolhas@yahoo.com.br>.
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Êta povo bonito e cheiroso! 
Quem já visitou uma casa 
de candomblé sabe a força 
do enunciado que inicia es-

te texto. Já ouvi e o pronunciei mui-
tas vezes quando o bailado dos cor-
pos ia enchendo o espaço dos terrei-
ros em dia de festa. Não se pode fi -
car indiferente às cores, às formas, aos 
gestos e aos cheiros que emanam de 
todo o ambiente e dos corpos dos fi -
lhos-de-santo. Os corpos expressam, 
vivenciam e afi rmam um modo de se 

CORPO,
LUGAR DE 
CULTURA

Maria Consuelo

Oliveira Santos1

[1] Doutoranda em 
Antropologia Médica e 
Saúde Internacional, na 
Universidade Rovira i 
Virgili, Tarragona, Espanha. 
Pesquisadora/colaboradora 
do Kàwé – Núcleo de Estudos 
Afro-Baianos Regionais da 
UESC. E-mail:

 <consu_oliveira@yahoo.com>.
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fi guradas nos padrões e valores 
africanos, ressignifi cados pelo 
jeito brasileiro de fazer as coi-
sas. Esse posicionamento dian-
te da realidade se expressa nos 
sinais dos adornos, por exem-
plo. Os corpos são ricamen-
te preparados para o encontro 
com o orixá, pois nas religiões 
afro-brasileiras o corpo é a pró-
pria morada do divino.

O candomblé é uma religião 
que tem no corpo um dos seus 
fundamentos, tanto assim que a 
divindade, o orixá, se presenti-
fi ca nos corpos dos sujeitos par-
ticipantes das casas de candom-
blé, ato esse que reunifi ca espírito 

domblé também é momento de 
confi rmação de posicionamen-
tos políticos e éticos diante da 
sociedade. Geralmente, o ritual 
do xirê é realizado diante de pa-
rentes, amigos, simpatizantes e 
convidados especiais – em ho-
menagem ao encontro do divi-
no com o humano, em que não 
podem faltar a música, a dança, 
o canto e o alimento para cele-
brar a força da interação entre 
os corpos.

 É no momento da festa que 
se percebe toda a força da valo-
rização do corpo: limpo, boni-
to, perfumado e com as múlti-
plas marcas de resistência con-

posicionar, fazer história, resis-
tir e construir conhecimento.

Festa é espaço de muitos sen-
tidos e, no terreiro, é uma con-
fl uência de signifi cados e ações 
para realizar o encontro entre o 
humano e o divino, concreti-
zado nas interrelações e na di-
nâmica dos rituais, entre estes 
o xirê – a grande roda de dan-
ça. O xirê é uma das cerimônias 
mais conhecidas, pois ao fi nal 
de cada grande festa em home-
nagem a um orixá, ele se torna 
público e expressa ao convida-
do, e a cada participante da ca-
sa, a força que tem o grupo.

Festa em terreiro de can-

Comunidade religiosa Ilê Axé Ijexá - Itabuna (BA)

Fotografi a: Consuelo Oliveira
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Também a antropóloga Es-
teban4 alerta para a relação de 
intimidade entre os corpos e os 
contextos históricos e geográfi -
cos em que vivem os sujeitos.

Tampouco podemos nos es-
quecer da contribuição de 
Mauss5, um dos pioneiros a pres-
tar atenção ao corpo como obje-
to de análise, para a importância 
das técnicas corporais, bem como 
para as maneiras com que os seres 
humanos utilizam os seus corpos, 
seja no andar, no comer, no bater 
palmas, gesticular e em tantas ou-
tras atitudes corporais que reque-
rem aprendizagem de valores so-
ciais. Isso nos leva a concluir que 
os grupos sociais também se dife-
renciam pela maneira como utili-
zam as variadas técnicas corporais, 
o que é bastante visível em um 
terreiro de candomblé.

Atualmente, no âmbito das 
Ciências Sociais, o corpo é um 
dos temas que tem gerado mui-
tos debates no interior dos es-
tudos linguístico-textuais, cog-
nitivistas, fenomenológicos ou 
hermenêuticos. Nesse cami-
nhar, ganha força a perspectiva 
de que o corpo deve ser consi-
derado em sua totalidade e que 
a história faz parte de sua cons-
tituição, como enfatiza Fou-
cault3:

[...] pensamos em todo caso que o cor-

po tem apenas as leis de sua fi siologia, e 

que ele escapa à história. Novo erro; ele 

é formado por uma série de regimes que 

o constroem; ele é destroçado por rit-

mos de trabalho, repouso e festa; ele é 

intoxicado por venenos – alimento, va-

lores, hábitos alimentares e leis morais 

simultaneamente; ele cria resistências.

e matéria – vistos como dimen-
sões da existência que se interco-
municam. Corpo e espírito es-
tão unidos nas criações, sonhos, 
imaginação, cognição, sensoriali-
dades, percepções e experiências.

Não existe a separação en-
tre corpo e mente, nem palavra 
e corpo – a linguagem é parte da 
corporeidade. Falar de corpo é 
falar de um território de múlti-
pas vivências, emoções, sensibili-
dades, simbolismos, imaginação, 
consciência e afi rmação identi-
tária, que as diversas linguagens 
corporais vão expressando sobre 
a visão de mundo das religiões 
afro-brasileiras. Um pensar–fazer 
que se faz existência no próprio 
corpo que, como afi rma Merle-
au-Ponty², sustenta as relações 
do sujeito, permitindo-lhe abrir-
-se ao mundo.

[2] MERLEAU-PONTY, Maurice. 
Fenomenologia da percepção. 
Tradução Carlos Alberto R. de 
Moura. São Paulo: Mar  ns Fontes, 
1999.

[3] FOUCAULT, M. Micro  sica do 
poder. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Graal, 2002, p. 27.

[4] ESTEBAN, M. Luz. Cuerpos y 
polí  cas feministas. Trabalho 
apresentado nas JORNADAS 
FEMINISTAS ESTATALES DE 
GRANADA, 5-7 dezembro de 2005.

[5] MAUSS, Marcel. Sociologia e 
Antropologia. São Paulo: EPU, 
1974.

Comunidade religiosa Oyá Funké - Itabuna (Ba).

Fotografi a: Consuelo Oliveira
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A vestimenta é uma das mar-
cas de conquista e afi rmação do 
que permanece de origem afri-
cana em território brasileiro-
Embora reconfi guradas e acres-
cidas de novos valores e ele-
mentos estéticos, as vestimen-
tas contêm as marcas simbóli-
cas que as relacionam às origens 
das etnias africanas. 

Nesse território de tantos 
sentidos, podemos perceber que 
a beleza dos corpos  é o resultado 
de um trabalho árduo de apren-
dizagem, de reconhecimento de 
códigos, signifi cados, posturas e 
obrigações. O corpo defi ne uma 
relação identitária que, ao fi nal, 
afl ora em dignifi cação pessoal e 
alegria pela transformação pes-
soal e coletiva. 

No terreiro, a aceitação e a 
obediência à autoridade são vi-
venciadas através de uma série 
de condutas, a exemplo do cor-
po que se curva para as sauda-
ções de respeito. Os sinais de 
obediência à hierarquia e às 
normas comportamentais são 
bastante evidentes – os corpos 
expressam a disciplina em ges-
tos, em impedimentos alimen-
tares, comportamentais e obri-
gações. Tudo isso e muito mais, 
não é tarefa fácil de cumprir, 
como dizem os participantes, 
pelo nível de entrega e dedica-
ção a eles exigido.

Uma das visões mais bonitas 
nos candomblés ocorre quan-
do os fi lhos da casa vão saindo 
dos seus aposentos, depois de se 
prepararem para a festa. Com 
os corpos banhados, cheirosos 
e vestidos, normalmente na cor 
branca e  brilhante do algodão,  
seda,  lamê,  brocado,  cetim ou  
musselina. As roupas ainda re-
cebem bordados, rendas e bi-
cos. Os colares adornam as ves-
timentas de homens, mulheres 
e crianças em formas, volume e 
cores, indicando níveis de ini-
ciação e posições hierárquicas. 

O volume das saias, a rique-
za dos tecidos, a quantidade de 
colares, pulseiras e anéis distin-
guem e indicam um saber-po-
der que somente aqueles que ul-
trapassaram as fases de aprendi-
zagem e vivência de padrões cul-
turais podem ter a permissão do 
grupo para assim se expressar.

Em festa, o vaivém do ginga-
do dos corpos vai formando um 
mar de formas, gestos e sensua-
lidades, à espera de que os sen-
tidos dos assistentes convida-
dos e dos próprios partícipes do 
grupo confi rmem e aprovem 
as múltipas estéticas corporais. 
Sempre se espera algum elogio, 
um aceno com a cabeça, com 
os olhos, com as mãos, dizen-
do que o grupo se faz mais bo-
nito com a participação de ca-

da integrante. É prazeroso escu-
tar aquele: “Humm, como es-
tá ela/ele, gente!”, em respos-
ta ao contentamento do corpo, 
ou alegrar-se perante a expressão 
“Que cheirooosooo/a!”, proferi-
da no canto do ouvido, referen-
te à fragrância que perfuma o 
ambiente por onde o fi lho-de-
-santo passa. 

Os elogios são fonte de prazer 
demonstrado nos amplos sorri-
sos e rodopios dos corpos que 
indicam a exultação de sentir-
-se aprovado. Isso também sig-
nifi ca estar em comunhão com 
os princípios de uma cultura 
que valoriza a construção de um 
corpo que é o “altar do divino” 
e, para isso, os fi lhos da casa têm 
que estar preparados, tranquilos 
e em atitude de quem vai ao en-
contro de uma das fontes prin-
cipais para a existência do grupo 
– o orixá.  

A vestimenta é uma das 
marcas de conquista 

e afi rmação do que 
permanece de origem 
africana em território 

brasileiro

 [26]   Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 23-28.
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cia. É sensação, consciência e, 
como agente ativo, as experiên-
cias e práticas corporais se pre-
sentifi cam nas  relações sociais. 

Desse modo, penso que o di-
álogo entre diferentes interpre-
tações pode nos ajudar a com-
preender melhor certos aspec-
tos culturais de distintos gru-

tou mais segura e me conheço mais.

É muito conhecida a frase de 
que o corpo é um texto que po-
de ser lido, e não deixa de ser 
verdade que podemos “ler” si-
nais e atitudes expressos nele. 
Entretanto, é prudente não nos 
paralisarmos frente a uma úni-
ca possibilidade de interpreta-
ção, visto que a corporeidade é 
um território complexo e os cor-
pos não são simples representa-
ções. Merleau-Ponty7 sinaliza 
que o corpo é o veículo do ser 
no mundo, é um meio para nos 
comunicarmos com a existên-

Por outro lado, os próprios in-
tegrantes dizem que o grupo ob-
serva, impõe, exige e controla, 
mas também possibilita muitas 
aprendizagens; que o autoconhe-
cimento é gratifi cante e se trans-
forma  em prazer, como expresso 
na fala de uma abian6 do Ilê Axé 
Ijexá, terreiro de candomblé situ-
ado em Itabuna, Bahia: 

[...] foi bem complicado aceitar mui-

tas coisas que o grupo exige, mas não 

posso negar que estou melhor desde 

o momento que passei a frequentar o 

candomblé, pois até o meu jeito de me 

relacionar com as pessoas mudou, es-

[6] Par  cipante do candomblé no 
primeiro estágio hierárquico.

[7] MERLEAU-PONTY, Maurice. 
Fenomenologia da percepção. 
Tradução Carlos Alberto R. de 
Moura. São Paulo: Mar  ns Fontes, 
1999.

Fotografi a: Consuelo Oliveira

Comunidade religiosa Ilê Axé Ijexá - Itabuna (BA).

Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 23-28.   [27]
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mentos culturais africanos cons-
tantemente ressignfi cados pelo 
jeito brasileiro de encarar a vida, 
o que expressa a força da diferen-
ça nos corpos do sujeito individu-
al e do sujeito coletivo.

Vale dizer que esse jeito afro-
-brasileiro, ainda que não se-
ja para expressar a religiosidade, 
também está presente nos cor-
pos de brasileiros da sociedade 
mais ampla, fato que ainda con-
tinua reclamando a nossa devi-
da compreensão. Por isso, im-
põe-se como desafi o a descober-
ta dos elementos afro-brasileiros 
que estão presentes no corpo na-
cional, na possibilidade de tra-
balharmos pela  consciência de 
nossa história.

para perceber a relação de proxi-
midade entre o sujeito humano 
(corporal) e o sujeito orixá, que se 
reconhecem como múltiplos, di-
versos, muitas vezes, contraditó-
rios. Essa relação favorece imensas 
possibilidades na reelaboração di-
ária das vivências e sentidos. Não 
podemos esquecer que o corpo 
também tem que ser visto na di-
mensão do sujeito-grupal, o cor-
po comunitário, e todas as  possi-
bilidades que isso signifi ca.

As fotos trazidas neste texto, 
de participantes do Ilê Axé Ijexá, 
apresentadas em grupos feminino 
e masculino, são exemplos da pre-
sença de valores, padrões, fi losofi a 
de vida, resistência, permanência 
de um pensar, fazer e viver os ele-

pos sociais. No caso específi -
co do candomblé, se faria jus 
à memória dos corpos dos vá-
rios povos africanos que foram 
trazidos para o nosso territó-
rio. Segundo Mattoso8, mais 
de nove milhões e meio de afri-
canos foram transportados pa-
ra as Américas, entre os séculos 
XVI e XIX, o que ocasionou 
uma mescla de difrentes tribos, 
etnias e clãs, com a consequen-
te aportação de suas visões de 
mundo e de seus saberes. A so-
ciedade brasileira é um exem-
plo desse fenômeno.

Sendo o corpo um território, 
um lugar de cultura em seus dife-
rentes aspectos,  nada melhor que 
conhecer uma casa de candomblé 

[8] MATTOSO, Ká  a de Queirós. Ser 
escravo no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1982.

 [28]   Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 23-28.

Fotografi a: Valéria Amim

Comunidade religiosa Ilê Axé Ijexá - Itabuna (BA).
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No título deste texto, 
três palavras chamam 
a atenção: “identida-
de”, “nagô” e “povo”. 

Evidentemente, neste espaço exí-
guo, não é possível abordar uma va-
riedade de signifi cações englobadas 
em cada um desses termos. Por is-
so mesmo, escolho apenas um vi-
és. Por preferência, vou me situar 
no terreno da Sociologia e seguir as 
pegadas de Stuart Hall3, segundo o 
qual uma identidade cultural enfa-
tiza aspectos relacionados à nossa 
pertença às culturas étnicas, raciais, 
linguísticas, religiosas, regionais e/
ou nacionais.

IDENTIDADE NAGÔ: 
SOBREVIVÊNCIA DE UM

POVO NO BRASIL1

[1] Palestra apresentada no 
“Projeto Terreirada”, em 
Itabuna, Bahia, em 22 de 
julho de 2010.

[2] Professor do 
Departamento de Letras 
e Artes - DLA/UESC 
Coordenador do Kàwé 
– Núcleo de Estudos 
Afro-Baianos Regionais. 
Babalorixá do Ilê Axé 
Ijexá, Itabuna-BA. E-mail: 
<ajalah@uol.com.br>.

[3] HALL, Stuart. A 
iden  dade cultural na 
pós-modernidade. 3 ed. 
Tradução Tomás Tadeu da 
Silva e Guaracira Lopes 
Louro. Rio de Janeiro: 
DP&A, 1999.

Ruy
do Carmo

Póvoas2
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fazem parte de seu grupo. Es-
se reconhecimento é construí-
do, e a maioria dos dados que 
o compõem faz parte do grupo 
de pertença antes de o indívi-
duo ser chamado à existência. 
Assim, quando nascemos, tra-
zemos conosco marcas corpo-
rais que nos defi nem enquanto 
macho ou fêmea e, depois, nos 
ensinam que somos homem 
ou mulher. E nos  é transmi-
tida uma série de valores, que 
se constituem marcas de nosso 
tempo, de nosso lugar, de nos-
sa família e dos grupos que es-
colhemos depois, por empatia.

Nesse aspecto, a cultura 
exerce um papel fundamental 
para delimitar personalidades, 
padrões de conduta e caracte-
rísticas próprias de cada grupo 
humano. Não se pode esquecer 
que a infl uência do meio cons-
tantemente modifi ca um ser, 
uma vez que nosso mundo é re-
pleto de inovações e caracterís-
ticas temporárias, os chamados 
“modismos”. O ritmo frenéti-
co da globalização desses tem-
pos pós-modernos ocasiona um 
refazer constante da interação 
social, o que nos faz estar em 
constante mudança. 

Segundo Hall (1999), vive-
mos atualmente uma “crise de 
identidade” que é decorren-
te do amplo processo de mu-

tes. A conceituação de identi-
dade é objeto de vários ramos 
do conhecimento. Daí, haver 
diversas defi nições, conforme 
o enfoque que lhe seja dado. 
Vamos entender, aqui, identi-
dade como o saber se reconhe-
cer e reconhecer os demais que 

Do ponto de vista da so-
ciedade humana, “identida-
de” é o conjunto de caracte-
res próprios e exclusivos com 
os quais se podem diferenciar 
pessoas umas das outras, se-
ja ante o conjunto das diversi-
dades, seja ante seus semelhan-

Arte em aniagem e papel metálico: Marilza Moura
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Alguns estudiosos afi rmam 
que a palavra nagô vem de uma 
outra, anagonu, que era um ter-
mo depreciativo com que o po-
vo ewe tratava os ioruba e que 
signifi cava sujo, de aparência re-
pugnante, tratamento dado ao 
inimigo. E os franceses, que co-
lonizaram o Daomé, assim tra-
tavam os ioruba. No Brasil, es-
se signifi cado foi abandonado, 
pois a inimizade ancestral foi su-
focada pela mesma infeliz con-
dição de escravo a que foram 
submetidos ambos os povos.

Com o tempo, uniões e par-
cerias inimagináveis de acontecer 
na África daquela época começa-
ram a acontecer no Brasil. E ho-
je, é comum falar-se em casas je-
je-nagô. Com o tempo, todas as 
coisas mudam. Vale, no entan-
to, entender que esse povo africa-
no, os ioruba ou nagôs, era cons-
tituído por uma diversidade tri-
bal, oyó, keto, ijexá, ijebu, ifé etc, 

criada no Brasil, como conse-
quência do tráfi co de escravos.

A princípio, a palavra nagô 
signifi cava uma nacionalidade 
e também o nome que se da-
va ao iorubano ou a todo negro 
da Costa dos Escravos que fala-
va ou entendia o ioruba.

Vivemos atualmente 
uma “crise de 

identidade” que 
é decorrente do 

amplo processo de 
mudanças ocorridas 

nas sociedades 
contemporâneas

danças ocorridas nas sociedades 
contemporâneas.

Para ele, os padrões cultu-
rais de classe, gênero, sexuali-
dade, etnia, raça e nacionalida-
de não fornecem mais  “sólidas 
localizações” para os indivídu-
os. E os referentes não são mais 
sólidos, nem fi xos para a cons-
trução da identidade. Assim, 
não nos abismemos, quando 
alguém de terreiro, que pou-
co tempo antes se dizia da tra-
dição Angola, de repente, sur-
ge como pertencendo à tradi-
ção nagô e viceversa. A imper-
manência é uma das marcas 
de nosso tempo, em que tudo 
é provisório. Daí, a facilidade 
com que hoje se derrubam os 
pejis, mudam-se os terreiros 
para outras cidades, outros es-
tados, coisas inadmissíveis até 
bem pouco tempo.

Já o segundo termo, “nagô”, 
representa uma identidade re-

Ilustração: André Elvas
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gente que falava uma espécie de 
língua geral, também denomina-
da ioruba e que, no Brasil, cha-
mou-se nagô. Consequentemen-
te, nagô tanto era um povo co-
mo era a língua que este povo 
falava. Evidentemente que essa 
língua sofria variações regionais 
e tribais. Por essa razão, até ho-
je ainda existe uma sensível dife-
rença no vocabulário entre os vá-
rios terreiros do Brasil de tradi-
ção nagô. Assim, não há porque 
estranhar quando um membro 
do candomblé ijexá chama seus 
colares de agujeme e um outro de 
uma casa keto os chama de ileké.

Quanto ao terceiro termo, 
“povo”, vale a pena considerar 
que, do ponto de vista do Di-
reito, “povo” é o conjunto dos 
cidadãos de um país. De um 
modo geral, um povo está as-
sociado a uma nação e pode ser 
constituído por diferentes et-
nias. É o que acontece com o 
povo brasileiro, formado por 
brancos, negros e índios. Em 
linguagem comum, povo se re-
fere à população de um lugar, 
ou a uma família, ou ainda a 
uma comunidade. 

O que entendemos aqui, pa-
ra um recorte de estudo, apre-
ciação e debate, é que esse (no-
vo) povo nagô, que se cons-
truiu no Brasil, encerra pecu-
liaridades dignas de nota. Ve-

jamos. Esse segmento social foi 
proibido de participar dos des-
tinos da nação. Isso porque lhe 
foi cerceado o direito de fre-
quentar escola e, por ser iletra-
do, não podia votar. Por outra 
sorte, esse segmento social não 
está reduzido a um limite geo-
gráfi co, ele não é uma naciona-
lidade, nem sequer uma povoa-
ção. Na verdade, ele está espa-
lhado pelo Brasil, e sua história 
se prende a uma trajetória de 
resistência que se deu pela via 
da religiosidade.

Não há possibilidade, aqui, 
de se tomar todas as formas de 
resistência do negro no Bra-
sil, pois além da uma varieda-
de de etnias, também have-
ria de se contemplar a trajetó-
ria da conscientização política, 
da luta armada, da resistência 
linguística e artística, isso pa-
ra abordar apenas alguns vieses. 
Não se pode esquecer, no en-
tanto, que a resistência religiosa 
não foi a única.

E essa resistência se deu ex-
plicitamente pelos espaços de 
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terreiros, casas de orixás, cen-
tros, abaçás, ilês. Valores, sen-
tidos, signifi cados, conjunto de 
princípios éticos e morais, in-
terpretação do universo e da vi-
da, origem e destino do ser hu-
mano na face da terra, relacio-
namento consigo mesmo, com 
o outro, com o divino, com a 
natureza, tudo isso assumiu sta-
tus de preceitos religiosos, cal-
cados em retalhos da memó-
ria que os pais fundadores con-
seguiram juntar e salvaguar-
dar. Eles foram os negros e ne-
gras vindos da África, originá-
rios das diversos tribos iorubas, 
aqui vistos como nagôs. Foram 
justamente aqueles que fi zeram 
a travessia forçada do Atlânti-
co, no bojo dos navios negrei-
ros, os construtores da resitên-
cia silenciosa. Nisso, a lingua-
gem oral teve papel prepode-
rante na criação de um sistema 
de comunicação boca-ouvido, 
através do qual os velhos ini-
ciados transmitiam o conheci-
mento religioso aos mais novos. 

Vale também considerar um 
outro aspecto, um lado um tan-
to perverso da questão. Ora, na 
Idade Média, o povo, ou seja, a 
plebe, era considerado sem di-
reitos de Estado, e era tido co-
mo a massa de cidadãos sem ca-
pacidade psicológica para parti-
cipar na gestão do Estado. Ain-

da nesses tempos ditos de Pós-
-Modernidade, as coisas não 
são tão diferentes assim, no que 
pese todo o avanço que conse-
guimos alavancar, seja pela ação 
do Movimento Negro, seja pela 
implantação do Estado de Di-
reito, seja pela prática da demo-
cracia. A maioria dos políticos 
não está interessada com os ex-
cluídos, e isso está muito acen-
tuado em relação aos afrodes-
cendentes. Nesse meio, a situa-
ção se agrava, pois é justamente 
sobre os afrodescendentes que 
recai o maior peso das consequ-
ências da concentração da ren-
da, numa nação onde poucos 
têm muito e muitos nada têm.

Quem considera o 
negro como aquele 

que infl uenciou 
ou infl uencia, 

simplesmente está 
lendo a história pelo 

viés ideológico da elite 
dominante

Como se vê, há aspectos sob 
os quais nossa Idade Média ain-

da não acabou.
Em meados do século pas-

sado, um novo signifi cado veio 
à tona. Trata-se de etnia. Acon-
tece que a elite dirigente des-
te nosso país, ao longo dos sécu-
los, construiu nossa nação no en-
tendimento de que o brasileiro é 
um povo uniforme, cristão. E to-
da a diversidade foi varrida para 
debaixo do tapete, uma vez que 
sempre se desejou um país euro-
peizado, que se mostrasse branco 
e “civilizado” diante das nações 
da Europa. No bojo desse vi-
és ideológico, o afrodescendente 
tem ocupado o papel de degrau, 
carregando em seus ombros o pe-
so da nação, sem poder participar 
da riqueza que ele mesmo cons-
trói. Até nos acostumamos a falar 
em “infl uência do negro”. Ora, o 
negro, isto é, o afrodescendente, 
seja ele de origem nagô ou não, 
não se constitui um coadjuvan-
te. Ele não infl uenciou, nem in-
fl uencia coisa alguma; ele foi e 
é protagonista de nossa história 
brasileira. Quem considera o ne-
gro como aquele que infl uenciou 
ou infl uencia, simplesmente está 
lendo a história pelo viés ideoló-
gico da elite dominante.

Essa consideração de que o na-
gô é um novo povo merece, então, 
cuidado, cautela, atenção, uma 
vez que politicamente o que exis-
te é o povo brasileiro formado por 
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várias etnias. É verdade que essa 
etnia não é e não deve ser descon-
siderada, esquecida ou esmaga-
da pelo rolo compressor das ide-
ologias da globalização. Esse po-
vo nagô espalhado pelo Brasil afo-
ra, aglomerado nas casas de santo, 
conserva consigo uma tradição e 
um conhecimento que permitem 
ao mundo ser melhor, porque vi-
sa ao bem comum, ao primado da 
justiça e do direito, que são fun-
damentos ensinados pelos orixás.

Na Região Sul da Bahia, há 
inúmeros terreiros de origem 
nagô, notadamente os de nação 
Keto, muito embora em tal ter-
ritório haja uma predominân-
cia da nação Angola. Do Enge-
nho de Santana, em Ilhéus, Inês 
Mejigã, uma negra escrava de 
origem ijexá, consequentemen-
te uma nagô, originou uma fa-
mília de santo. Seus descenden-

tes, 150 anos depois da existên-
cia dela, fundaram um terreiro 
em Itabuna, o Ilê Axé Ijexá.

A reconstrução dessa identi-
dade, que se deu pelo viés da re-
ligião e que, ainda nos dias atu-
ais, é preservada nos terreiros 
de tal tradição, sempre cultivou 
uma relação de equilíbrio com a 
natureza. Lagos, lagoas, fontes, 
riachos, rios, cachoeiras, capo-
eiras, matas, pedreiras, mares e 
oceanos, plantas, bichos, pedras, 
tudo isso sempre foi considera-
do pelo povo nagô como mani-
festação da força dos Orixás e, 
por isso mesmo, deveria sempre 
ser alvo de zelo, cuidado e pre-
servação. E quando o mundo 
ocidental começou a discursar 
sobre equilíbrio ecológico, para 
os seguidores da tradição nagô, 
isso não se constituiu, nem se 
constitui novidade alguma.

O convívio com o divino sem-
pre foi uma constante para os se-
guidores de tal tradição, a ponto 
de suas cabeças se constituirem al-
tar vivo em que o divino está as-
sentado e, neste altar, ele se ma-
nifesta. E para alargar as frontei-
ras, esse mesmo povo terminou 
por apagar a questão da cor da pe-
le como marca de pertença. Por 
isso mesmo, por este Brasil afo-
ra, já existem muitos terreiros em 
que uma pessoa ou outra tenha a 
pele negra. A pertença extrapo-
lou os limites dos condicionantes 
biológicos: não é mais necessário 
que se tenha um antepassado ne-
gro, nem mesmo afrodescenden-
te, pois a pertença passou ao terre-
no do axé. E é justamente essa for-
ça, o axé, o sustentáculo dos tra-
ços identitários desse povo que, 
ainda hoje, resiste no reconheci-
mento de sua pertença.
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Os terreiros de candomblé 
são comunidades que en-
trelaçam e estão fundadas 
em mitos e ritos, mas as 

suas vozes nem sempre são devidamen-
te escutadas e nem sempre bem com-
preendidas ou traduzidas no âmbito do 
que entendemos como lugar da ciência 
e ambiente para estudo da linguagem. 
 No candomblé, as dualidades 
bem/mal, deus/homem, religiosida-
de/política, escola/espaço de fé, festa/
silêncio, tradição oral/tradição escri-
ta, vida/morte,masculino/feminino,
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juventude/velhice, segredo/fala 
são desafi adas e expressas como 
complexas, espaços de subjeti-
vidades e lugar de reafi rmações 
de discursos sobre a afrodescen-
dência. Todas essas questões, 
geralmente, se inserem em re-
presentações construídas na in-
cessante recriação de uma Áfri-
ca mítica e da diáspora recons-
tituidora. 

Compreendo que esses pon-
tos nos convidam, de um lado, 
a pensar as comunidades de ter-
reiro como processadoras de fl u-
xos e migrações culturais; de ou-
tro, a deixar nelas traduzir o con-

ceito de “transculturalidade”, aqui 
compreendida através do que nos 
diz Cliff ord3 sobre a cultura como 
viagem, na qual estão postas

[...] em relevo e vêem-se mais clara-

mente as historicidades construídas 

e disputadas, bem como os locais de 

deslocamentos, interferência e intera-

ção.

É nessa metáfora da “viagem” 
que eu gostaria de pensar o “se-
gredo” que, ao lado do “precei-
to/respeito”, integra a tríplice di-
mensão sob a qual as comunida-
des de candomblé se sedimen-

tam, entendendo-o como uma 
“grande narrativa” para onde 
convergem mitos, ritos e vozes 
que também nos implicam en-
quanto estudiosos da linguagem.

No candomblé, são muitos 
os mitos de usurpação do segre-
do entre as divindades do pan-
teão africano que colocam em 
cena o grande rapto das “verda-
des” e das magias. As histórias 
do sistema oracular estão povo-

[3] CLIFFORD, James. I  nerários 
transculturales. Barcelona: Gedisa, 
1999. p. 38.
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cem entre si. No imaginário co-
letivo está a presença incessante 
desse segredo, que deve ser bus-
cado, compartido e, outra vez, 
velado. É assim que, nos terrei-
ros, o compromisso com o se-
gredo gera cuidados em relação 
ao que pode ser falado, aos in-
terlocutores dessa fala e aos mo-
mentos apropriados de sua rea-
lização. É dessa maneira que se 
observa, se conhece e se avalia 
o sujeito “falador” e/ou “curio-
so”. Crianças aprendem que a 
parcimônia no falar é pauta rí-
gida que deve ser seguida. Por 
isso, lá, sob a égide de um pacto 
ético e político com o segredo, 

nentemente pode se constituir 
custódia. Por isso, ali, o segredo 
em nada se aproxima ao ideal de 
transparência absoluta inaugu-
rada pela Modernidade que or-
dena que todas as coisas sejam 
reveladas. Nas comunidades de 
terreiro, entrar no jogo do segre-
do é, então, compreender a sua 
importância como um conteú-
do sempre residual de uma co-
municação que tem a ver com 
a tradição, a memória e o mito.

Essa grande narrativa que é 
o segredo engendra mitos, que 
envolvem ritos, que envolvem 
microcenas cotidianas de rela-
ções que os sujeitos estabele-

adas de disputas de poderes en-
tre os orixás e das estratégias que 
traçam para consegui-los. Ne-
las, o jogo do esconde-esconde, 
as vinganças e as reconquistas. 
E mais, a troca, a grande troca 
de poderes que termina por, co-
tidianamente, colocar em circu-
lação o sentido mais grandio-
so do segredo no candomblé: a 
de ser, mais que um conteúdo, 
uma dinâmica. Uma dinâmi-
ca que inclui permanentemente 
um jogo dual entre guarda e re-
velação. Na gênesis desse segre-
do, uma tensão que lhe é per-
manente, um jogo entre o que 
deve ser revelado e o que perma-
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aprende-se o exercício do que 
dizer para os “de fora”, os “es-
trangeiros”, e para os “de den-
tro”, os integrantes da comuni-
dade. Aprende-se que pergun-
tar e responder são atos que en-
volvem o conhecimento das 
possibilidades de cada um e is-
so exige a compreensão de cir-
cunstâncias enunciativas, mais 
temporalidade, história pesso-
al, hierarquia,  poder, iniciação, 
papéis sociais, mitos e tradição. 

É preciso, então, questio-
nar: quais implicações a con-
sideração dessa grande narra-
tiva do “segredo” traria para o 
ambiente da linguagem? Para 
mim, a expressão mais recor-
rente no candomblé, “aqui não 
se diz, nem se aprende e nem se 
sabe tudo”, refl ete a tensão in-
terna que marca o segredo, tra-
duzida no movimento de apre-
ensão/devolução e velamento/
desvelamento. Esse fl uxo aca-
ba por deixar vazar, entre ou-
tras, uma pauta linguística im-
portante que não pode ser por 
nós desconsiderada: a emergên-
cia “da pergunta” como impor-
tante ação discursiva nas rela-
ções entre sujeitos.

O segredo colocaria em rele-
vância o aprendizado do “per-
guntar”, ato que se quer inacaba-
do e, no mesmo ritmo que o se-
gredo, fl uido, itinerante. O ato 

de perguntar, nessa perspectiva, 
não nos pediria uma simples des-
crição e não poderia ser apreen-
dido somente por um exercício 
de categorização. Aqui, os com-
ponentes do segredo nos obri-
gam a promover deslocamentos 
e a entender o ato de perguntar 
como essencialmente dialético.

Naturalmente, no terreiro, 
o ato de aprendê-lo/apreendê-
-lo estaria longe de o sujeito sa-
ber percorrer os seus critérios for-
mais como o de apresentação de 
uma sintaxe interrogativa ou o 
de  uma entonação ascendente. 
Também, o ato de perguntar não 
poderia ser apenas visto no inte-
rior dos fatores que organizam 
uma conversação. Embora, nes-
se ambiente, a pergunta possa ser 
vista como elemento que requer 
uma competência conversacio-
nal, não se trata aqui de enten-
dê-la apenas pelas ações coopera-
tivas de tomadas de turnos na ar-
quitetura da conversação. 

É preciso pensar a pergunta no 
candomblé a partir de uma pers-
pectiva em que, não sendo um 
enunciado que funciona de forma 
autônoma, estaria subordinado à 
natureza sociocultural das intera-
ções, dadas pela dinâmica do se-
gredo. A pergunta, nesse ambien-
te, se impõe como fl uxo capaz de 
envolver a cultura e os sujeitos, e 
a sua determinação não pode ser 

considerada sem o contínuo con-
tato com a potencial resposta. O 
jogo pergunta-resposta estaria an-
corado na tentativa e na impos-
sibilidade da precisão e da certe-
za. Custodiar o segredo tem, tam-
bém, implicações com vigiar a res-
posta, fato que nos lembra Blan-
chort, quando diz que a pergunta 
é “essencialmente parcial, porque 
é o local onde a palavra se dá co-
mo inacabada [...]. A questão é 
a palavra como desvio”. E ain-
da acrescenta, falando da respos-
ta: “O sim categórico não pode 
devolver aquilo que por um mo-
mento foi apenas possível; ele nos 
tira a dádiva e a riqueza da possi-
bilidade... A resposta é a desgraça 
da questão”4.

os componentes 
do segredo nos 

obrigam a promover 
deslocamentos e a 
entender o ato de 
perguntar como 

essencialmente dialético

 [38]   Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 35-39.
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Tradução Aurélio Guerra Neto. São 
Paulo: Escuta, 2001, p. 42-43.
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Essas considerações sobre a 
dinâmica da pergunta no can-
domblé ensejam uma discus-
são para a educação linguística 
processada na escola. O que is-
so nos ensina e sobre o que nos 
interroga como professores que 
somos? Não estaria a escola, per-
dendo a pergunta como verda-
deiro ato de conhecer? Que fa-
zemos com as crianças oriun-
das de sociedades como as de 
terreiro, que aprendem e mar-
cam a pergunta como ato de co-
-responsabilidade e de verdadei-
ra descoberta? Quantos elemen-

tos de intermediação, do imagi-
nário e da cultura podem estar 
contidos no ato de perguntar? 
Não será a pergunta um ato de 
linguagem que deveria ser con-
siderado como pauta de estudo 
em nossas aulas de linguagem?

Todas essas questões deve-
riam nos preocupar, pois nos 
levam a pensar sobre a lingua-
gem e o seu pretenso caráter de 
transparência e as interfaces da 
linguagem com a cultura que, 
em sala de aula, precisam es-
tar conectadas com outros ma-
nejos e com outros discursos. 

Além disso, o assunto sugere 
que as aulas de língua portu-
guesa, por exemplo, poderiam 
se tornar espaços de verdadei-
ro trabalho com as práticas co-
tidianas de linguagem. 

Para fi nalizar, e voltando para 
a metáfora da viagem com a qual 
quis discorrer sobre o segredo, 
eu diria que perguntar, tal co-
mo nos sugerem as comunida-
des de terreiro, é percorrer cami-
nhos incertos, da ordem da im-
previsibilidade da língua(gem), 
ela mesma a grande agenciado-
ra de todos os segredos.
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Contam os mais velhos que 
um homem se orgulha-
va de falar apenas sobre o 
que realmente via. Por is-

so mesmo, ele sempre dizia: “Língua 
que fala o que não vê merece ser fri-
ta no dendê”. Certa ocasião, este ho-
mem estava viajando a pé. Aí, por vol-
ta do meio dia, sentindo fome, sede 
e cansaço, procurou uma árvore pa-
ra descansar à sua sombra. Comeu al-
guma coisa que trazia na capanga e se 
dirigiu a um regato que corria man-
sinho por ali mesmo. Quando ia se 
levantando, o homem viu uma coi-
sa que o deixou admirado: uma ca-
veira espetada numa vara de quase 
dois metros de altura. Acontece que

ITAN
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gando, foi direto para o palá-
cio e pediu uma audiência com 
o rei. Outra surpresa: foi logo 
atendido. E certo de que estava 
com sorte naquele dia, come-
çou a pensar nos prêmios que ia 
receber do rei: moedas de ouro, 
joias, pedras preciosas... Ia logo 
comprar uma carruagem para 
deixar de andar a pé. Ia ser sau-
dado pelas pessoas, quando sua 
carruagem passasse pelas ruas.

Estava, assim, mergulha-
do nos sonhos, de olhos per-
didos no horizonte sem fi m, 
quando vieram lhe chamar. Es-
tava na hora da audiência. Pois 
bem: Alalá, esse era o nome do 
homem, entrou no salão de au-
diências, fazendo mil salamale-
ques de reverência ao rei. Man-
daram que ele expressasse o que 
queria. Sabendo que não de-
via gaguejar, nem muito menos 
ocupar o tempo do rei com uma 
conversa comprida, ele foi dire-
to ao assunto:

– Saiba Vossa Majestade que 
no seu reino existe uma cavei-
ra que fala.

O rei chamou um dos con-
selheiros e cochichou alguma 
coisa. Depois, bateu seu cetro 
real no chão e pronunciou:

– Amanhã, pela manhã, 
bem cedo, você vai conduzir 
uma comitiva ao local onde 
está acontecendo essa maravi-
lha. Eu mesmo, pessoalmen-
te, irei verifi car a verdade de 

mou-se da vara, olhou para ci-
ma e perguntou bem alto:

– Caveira, quem te matou?

E não é que a caveira res-
pondeu? Numa resposta curta, 
o homem ouviu:

– Foi a língua!

Gente, caveira falando... 
Nunca se ouviu falar numa coi-
sa desta. O homem quase cai de 
costa com o susto que tomou. 
Tirou o chapéu, coçou a cabe-
ça e fi cou pensando. De repen-
te, atinou e disse pra si mesmo:

– Taí, estou rico... Vou ao 
palácio do rei para contar essa 
novidade a Sua Majestade. Em 
nenhum outro reino da face da 
terra existe uma caveira que fa-
la. Sua Majestade vai se interes-
sar pelo assunto e vai querer sa-
ber dessa grande novidade.

Mais que depressa, retomou 
a marcha para a cidade. Lá che-

aquele homem tinha uma natu-
reza muito dura, metido a des-
crente das coisas do além. Ele 
costumava fazer gozação com 
as pessoas que se diziam teme-
rosas da morte, de cemitério e 
de coisas semelhantes. Mesmo 
estando sozinho naquele lugar 
ermo, resolveu fazer uma brin-
cadeira com a caveira. Aproxi-

Ilustração: André Elvas
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suas palavras. Em sendo ver-
dade, pode se considerar um 
homem rico doravante. Mas 
se não for, se prepare para per-
der sua cabeça.

O rei ordenou que acomo-
dassem o homem no palácio e 
fornecessem o que ele desejasse.

E ao amanhecer do dia, lá 
se foi o rei com sua comitiva. 
Alalá ia na carruagem da fren-
te, indicando o roteiro da via-
gem. Muita gente do povo se-
guia a comitiva a pé, pois a no-
tícia se espalhou por toda a ci-
dade. Chegaram ao local e lá es-
tava a caveira espetada no pau. 
O rei ordenou que Alalá fi zes-
se a caveira falar. Todo concho 
da vida, Alalá exclamou em voz 
bem alta:

– Caveira, quem te matou?

E não é que a caveira perma-
neceu muda, gente?! Ele insis-
tiu diversas vezes, mas a caveira 
continuava em profundo silên-
cio. Alalá foi entrando em de-
sespero e começou a chorar. O 
rei não se comoveu com o sofri-
mento dele e ordenou:

– Cortem a cabeça dele. Não 
se faz o rei de bobo.

E quando a cabeça de Ala-
lá rolou no chão, decepada pe-
la espada do carrasco, a caveira 
gritou bem alto:

– Foi a língua!

Pois é: se a língua que fala o 
que não vê merece ser frita no 
dendê, também a língua que de 
tudo fala merece emudecer. O 
falador passa mal.

Ilustração: André Elvas
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Traço constante e ca-
racterístico do univer-
so romanesco amadia-
no, principalmente no 

que concerne às narrativas que 
compõem o conjunto pós-partidá-
rio de sua obra, o candomblé, em 
suas várias tradições, revela-se não 
apenas como uma imagem partí-
cipe na construção de um cenário 
popular da Cidade da Bahia, mas, 
de certo modo, como eixo estrutu-
rante capaz de plasmar signifi cados.

EXU COMO HERÓI:
UM OLHAR EM
JORGE AMADO

Antônio
Carlos Monteiro Teixeira

 Sobrinho1

[1] Mestrando em Leitura, 
literatura e iden  dades 
pelo Programa de Estudo de 
linguagens (PPGEL / Bolsista 
CAPES) da Universidade 
do Estado da Bahia 
(UNEB), Campus I. E-mail: 
<tonysobr@hotmail.com>.
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Não obstante as considera-
ções acima, há um relativo si-
lêncio no que se refere à produ-
ção acadêmica sobre a presen-
ça da religiosidade afro-brasilei-
ra nos livros de Jorge Amado. 
Poucos se dedicam a estudá-la 
para além do plano infértil do 
exótico, como se nela se fi zesse 
ausente a possibilidade de pro-
duzir sentidos. Outros a men-
cionam como constituinte de 
um imaginário sobre a Bahia, 
discorrem sobre as personali-
dades representadas ou os no-
mes de terreiros credenciados 
nas obras, mas pouco avançam 
além deste ponto.  Em ambos 
os casos, o reconhecimento da 
presença da religiosidade afro-
-brasileira na construção lite-
rária amadiana ocorre em nível 
simplista e passível de incor-
rer em estigmatização, uma vez 
que lhe atribui sentidos, mas 
não a reconhece como portado-
ra autônoma de sentidos, mui-
to menos como algo que possa 
tecer uma semântica própria na 
narrativa.

Há que se considerar tal 
omissão, seja por desconheci-
mento ou preconceito do pes-
quisador, forte aliada ao anti-
go e intenso processo de esca-
moteamento das tradições re-
ligiosas e culturais de matriz 
africana, postas continuada-

mente às margens, obscureci-
das sob o véu de uma noite em 
lua nova, ou reduzidas aos limi-
tes poucos signifi cativos do fol-
clore. No exercício de se pensar 
em uma nova leitura da presen-
ça das práticas religiosas negras 
em Jorge Amado, este artigo faz 
coro ao texto de Gildeci de Oli-
veira Leite, para quem:

É preciso pensar numa nova leitura de 

Jorge Amado, buscar a capacitação pa-

ra enxergar o belo, o maravilhoso e o 

fantástico que se apresenta, também, 

para além das leituras superfi ciais. O 

embasamento para tais interpretações 

pode ser encontrado nas ruas da velha 

“Cidade da Bahia”, nos candomblés de 

orixás, nos cultos de Baba-Egum, nos 

salões de festa de umbanda e nos es-

critos antropológicos2.

Nessa perspectiva, um estu-
do que atente para as signifi -
cações possíveis impressas pelo 
candomblé, não apenas através 
de construções imagéticas posi-
tivas, mas constituindo-se co-
mo estrutura e eixo da narra-
tiva, possibilita a ruptura com 
velhos estereótipos em torno da 
religiosidade de origem afro-
-brasileira. Em última instân-
cia, vislumbra-se em pesqui-
sas dessa natureza um compro-
metimento com as religiões de 
matriz africana no sentido do 

combate à intolerância e vio-
lência que tanto ainda as afl ige.

O romance Tenda dos Mi-
lagres (1969), dentre as obras 
amadianas, talvez seja o maior 
exemplo de um texto que se es-
trutura a partir de uma matriz 
cultural afro-brasileira. O ro-
mance remonta, principalmen-
te, às primeiras décadas do sé-
culo XX, em Salvador, para re-
tratar a gestação das teorias ra-
ciais em plena Faculdade de 
Medicina da Bahia, bem como 
a ampla perseguição promovi-
da pelo delegado auxiliar, Pedro 
Gordilho, aos candomblés. Re-
produz, igualmente, a resistên-
cia do povo negro-mestiço da 
cidade, fazendo sobreviver não 
só uma população que o Esta-
do queria extinta, mas também 
as práticas culturais e religiosas 
que lhe são representativas.

Sem desmerecer as questões 
elencadas no parágrafo acima, 
outra se faz ainda mais digna 
de nota: o personagem central 
do romance amadiano e herói 
do povo negro, Pedro Archan-
jo, possui uma profunda vincu-
lação ao candomblé, tendo si-
do, ainda relativamente jovem, 

[2] LEITE, Gildeci de O. Jorge Amado: 
da ancestralidade à representação 
dos orixás.Salvador: Quarteto 
Editora, 2008, p. 141.
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consagrado Ojuobá, os olhos 
do Rei, os olhos de Xangô. Es-
ta informação pode (e, talvez, 
deva) ser lida como nuclear pa-
ra toda e qualquer ação que en-
volva Mestre Pedro no desenro-
lar da narrativa, uma vez que: 

[...] nasci no candomblé, cresci com 

os orixás e ainda moço assumi um al-

to posto no terreiro. Sabe o que signifi -

ca Ojuobá? Sou os olhos de Xangô, meu 

ilustre professor. Tenho um compro-

misso, uma responsabilidade3.

Não é exagero afi rmar que, 

escolhido pelo próprio Xan-
gô, orixá signo de justiça, Pe-
dro Archanjo Ojuobá represen-
ta, então, o próprio oxê, instru-
mento que simboliza a capaci-
dade do Alafi n de Oyo de jul-
gar, absolver e condenar. Não 
é outra, pois, a atuação de Ar-
chanjo em Tenda dos Milagres.

Um último dado é ainda 
bastante simbólico. Pedro Ar-
chanjo é herdeiro das poten-
cialidades de Exu, seu pai mí-
tico. Nesse sentido, se Exu, tal 
como o defi ne Reginaldo Pran-
di, “é aquele que tem o poder 
de quebrar a tradição, pôr as re-
gras em questão, romper a nor-
ma e promover a mudança”4, 
o mesmo pode ser dito de Ar-
chanjo, salvas, claro, as limita-
ções do humano frente a um le-
gítimo deus.

Há, neste ponto, uma cla-
ra subversão amadiana. Den-
tre todos os orixás, Exu, por 
menos adaptável aos estrei-
tos padrões judaico-cristãos de 
se pensar o mundo e o divi-
no, é o que mais sofre em rela-
ção ao processo de demoniza-
ção do candomblé. Há uma sé-
rie de mal entendidos acerca de 
sua natureza, bem como de seu 
culto. Ainda hoje prevalece, no 
senso comum, a ideia de Exu 
como espírito ruim que precisa 
ser afastado para que não cause 

malefícios. Em Tenda dos Mi-
lagres, entretanto, contrarian-
do toda esta construção secular, 
Jorge Amado opera uma ver-
dadeira desconstrução do sen-
tido dado pelo Ocidente a este 
orixá. Ao constituir Exu, atra-
vés do seu fi lho mítico, herói e 
centro da narrativa, principal 
agente de defesa do povo, Jorge 
Amado desfaz, pelo menos no 
plano narrativo, o imaginário 
que se estabeleceu em torno de 
Exu. Cumpre a tarefa de trans-
portá-lo do papel de demônio, 
amedrontador porque personi-
fi cação do mal a espalhar suas 
vilanias, ao de agente restaura-
dor da dignidade de um povo 
e, assim, afi rmá-lo em toda sua 
beleza e singularidade. Ao con-
duzir o povo a enxergar em Ar-
chanjo o seu protetor, Amado 
faz com que este respeito se es-
tenda também a Exu.

[3] AMADO, Jorge. Tenda dos 
milagres. 7. ed. São Paulo: 
Mar  ns Fontes, 1971, p. 
316.

[4] PRANDI, Reginaldo. 
Segredos guardados: 
orixás na alma brasileira. 
São Paulo: Companhia das 
Letras, 2005, p. 74.

Ilustração de capa do livro Tenda dos 
Milagres, Editora Record, 2009
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A narrativa visual faz 
parte do projeto Im-
permanentes que en-
volve diferentes per-

cepções sobre o tempo.  Seu 
processo de criação consiste 
na identifi cação de uma situa-
ção cotidiana em que haja mo-
vimento, transformando-a em 
uma “tira fotográfi ca”. Trata-
-se de um trabalho de interpre-
tação que, aludindo às noções 
de transitoriedade, permanên-
cia e memória, subverte a di-
mensão cronológica e tangen-
cia o caráter fi ccional do tempo.

      Genesco

Alves1

[1] Ar  sta plás  co, Mestre 
em Linguagens e 
Representações pela 
Universidade Estadual 
de Santa Cruz - UESC.
Coordenador do projeto 
de formação docente 
CUIA: Capacitação e 
Assessoria Interdisciplinar 
em Alternância (EACMA/
AECOFABA/Terre des 
Hommes Suisse). E-mail:

 <genescoa@hotmail.com>
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IMPERMANENTES

Genesco Alves
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A série Esfragmas não é 
lógica. Faz-se atempo-
ral e anacrônica. É de-
senho em luz, sobre 

o trabalho do texto imagético 
de outro. São fragmentos visu-
ais recolhidos à beira de uma ro-
dovia. Santos e santuários. Cul-
turas híbridas que retratam o 
diálogo entre o sagrado, o pro-
fano e o mundano. Religião, sei-
ta ou idiossincrasia. Bricolagem 
de retalhos fotográfi cos que re-
tratam a transcrição do mun-
do africano e suas releituras.

André Elvas

Falcão
 Soares4 

[2] Administrador, Mestre em 
Cultura e Turismo pela 
Universidade Estadual 
de Santa Cruz – UESC/
BA, Fotógrafo, ilustrador,  
diagramador e membro do 
Kàwé – Núcleo de Estudos 
Afro-Baianos Regionais. 
E-mail:

 <andrelvas@hotmail.com>

 [48]   Revista KÀWÉ, Ilhéus, n. 5, 2012, p. 46-49.
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Esta resenha poderia se 
iniciar abordando dife-
rentes aspectos do livro A 
memória do feminino no 

candomblé: tecelagem e padroniza-
ção do tecido social do povo de ter-
reiro, de Ruy do Carmo Póvoas – 
a beleza da edição, a complexidade 
teórica do texto e a clareza da ar-
gumentação, a fotografi a como ins-
trumento de narrativa, entre tantos 
outros aspectos desta bela obra.

Antes de falar do livro, porém, 
é necessário contar a história de seu 
nascimento. No ano de 2008, a pro-
fessora Dulce Whitaker, da UNESP/ 

RESENHA
O feminino e a memória nas 

teias do candomblé 

Elis Cristina

Fiamengue1

[1] Professora do Departamento de 
Ciências da Educação - DCIE/UESC e 
membro do Kàwé – Núcleo de Estudos 
Afro-Baianos Regionais. E-mail: 
<eliscf@gmail.com>.

Araraquara, e eu, convidamos o pro-
fessor Ruy Póvoas para escrever um 
artigo sobre o feminino no candom-
blé, para fazer parte de um livro que 
queríamos organizar sobre o esque-
cimento na memória social brasilei-
ra. Já em 2009, quando reuníamos 
os textos e organizávamos a publica-
ção, ao recebermos o texto de Ruy, 
nos demos conta de que o autor ha-
via produzido muito mais que um 
artigo. Assim é que, depois de várias
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leituras e discussões, chegamos a conclusão de 
que solicitar ao autor que resumisse o texto seria 
mutilar um trabalho importante e denso.

Dessa forma, sugerimos que publicasse o seu 
texto como livro. E por essas ironias da vida, o 
livro A memória do feminino no candomblé tor-
nou-se livro publicado antes que conseguíssemos 
editar o nosso sobre a memória e o esquecimen-
to. Como bem defi niu Ruy, “este é um caso inu-
sitado de um fi lho que nasceu antes do pai”.

O autor urdiu um livro feminino sobre o femi-
nino. E mais, um livro feminino numa sociedade 
marcadamente masculina, para não dizer machista. 

Ao elaborar o texto, o autor tece uma trama que 
entrelaça os fi os da memória, do feminino e do 
candomblé. O tear utilizado está bem sustentado 
no chão teórico que constrói a partir de Durkheim, 
Halbwachs e Pollak. Ouso afi rmar que o livro nem 
precisava dessa urdidura teórica para ter a força que 
tem. Mas o discurso acadêmico tem suas exigências 
e o autor as suplanta com louvor. 

Na narrativa imagética construída pelo autor 
e pela cuidadosa edição da Editus, merecem des-

taque as fotografi as do cotidiano do Ilê Axé Ijexá, 
nas quais o feminino se apresenta e nos é apresen-
tado sem a necessidade de defi nições intermináveis. 
No terreiro de candomblé o feminino se expressa, 
de diferentes maneiras e jeitos, em mulheres, ho-
mens, crianças, plantas e objetos, unindo sagrado 
e humano. Está materializado nas mães que aco-
lhem, na delicadeza, na beleza, mas também na for-
ça, nos cuidados com a terra, com as pessoas... Ao 
nos mostrar o feminino nos orixás, o autor revela a 
lição de humanidade presente no respeito e acolhi-
mento da diversidade, confi rmados na afi rmação: 
“Cada um deve ser aquilo que é”.

A partir de um conhecimento profundo do 
candomblé, que se dá pela vivência como baba-
lorixá, e também por sua carreira como pesqui-
sador no Kàwé – Núcleo de Estudos Afro-baia-
nos Regionais da UESC - Universidade Estadual 
de Santa Cruz, o autor faz um exercício de apro-
ximação e distanciamento ao tomar o candom-
blé como o terceiro fi o da tecelagem. Assim, nes-
se tecer e entretecer, deixa o papel de “etnogra-
fado”, assumindo o lugar daquele que realiza o 

Mãe Janilê (fotografi a: Marialda Silveira)
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Fotografi a: Andrew Beierle

exercício da memória, ao mesmo tempo em que 
refl ete sobre ela e sobre as práticas de seu grupo 
de pertencimento.

Nesse sentido, Ruy nos apresenta o olhar afri-
cano num “produto” ocidental. São raras as pu-
blicações sobre o feminino com uma abordagem 
tão clara e bela, além de profunda.

O depoimento de Dona Elvira, ou Mãe Jani-
lê, como é conhecida no Ijexá, dá fecho ao be-
lo livro. Sua fala é o testemunho da luta cotidia-
na das mulheres negras no Brasil para garanti-
rem a própria sobrevivência e a de seus descen-
dentes. Mãe Janilê, no entanto, revela um dife-
rencial, a rede social de solidariedade e amparo 
que a acolhe e a envolve no terreiro de candom-
blé. Além disso, revela ainda o reconhecimento e 
o respeito que lhe são “ofertados” nessa rede so-
cial. Seu depoimento é forte, e poderia servir de 
fonte para inúmeros trabalhos, inclusive sobre o 
lugar da mulher e do idoso em nossa sociedade. 
O autor, entretanto, não o analisa, deixando ao 
leitor a possibilidade de refl etir sobre essas infi -
nitas relações. 

A obra oferece ao leitor um olhar sensível, 
mostrando o feminino no cotidiano do terrei-
ro de candomblé. Constitui, assim, fonte de re-
ferência inestimável para quem deseja conhecer 
as relações de gênero para além das explicações 
meramente científi cas e desprovidas de emoção. 
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Em A gloriosa família: o 
tempo dos fl amengos2, o 
escritor angolano Ar-
thur Carlos Maurício 

Pestana dos Santos, de pseudôni-
mo Pepetela, sai da burocracia da 
história ofi cial para uma narrati-
va costurada a partir de memórias, 
olhares, mujimbos3 e premonições 

RESENHA
A língua muda dos espíritos 

inquietos

Hundira
Souza da

   
Cunha1

Tantos nomes que não há
para dizer o silêncio,

mas lembro, soletro devagar:
nocturno e geralmente inacessível

um homem percorre todos os lugares
e volta-se escuramente

para dentro de si
- que é a única prisão disponível

para o tamanho da sua luz.

Heliodoro Baptista

[1] Hundira Souza da Cunha é 
licenciada em História pela 
Universidade Estadual de Feira de 
Santana - UEFS

 E-mail: <hundira@gmail.com>.

[2] PEPETELA. A gloriosa família: 
o tempo dos fl amengos. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

[3] No  cia (Tchokue): ul  mamente 
ganha a conotação de boato.
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fi lhos legítimos: Ambrósio, Ana, Benvindo, Ger-
trudes, Hermenegildo, Matilde, Rodrigo e Rosá-
rio. Além dos fi lhos de D. Inocência, dois fi lhos 
do “quintal”, Nicolau e Catarina, frutos da rela-
ção de VanDun com as escravas. 

A construção do personagem-narrador é a 
própria metáfora do invisível-escravo, mudo, 
analfabeto e sem nome, porém é a fi gura chave 
para dar corpo a uma literatura que caminha pe-
las entrelinhas, pelo não-dito e, algumas vezes, 
até pelo não-visto. Contudo, ao contar a saga dos 
Van Dun, esse escravo se humaniza, “descoisifi -
ca-se”, e nos permite conhecer a sua própria his-
tória. Nascido mulato, fi lho de um missionário 
napolitano com uma escrava lunda, criado pela 
irmã da rainha, Jinga, foi presenteado pela mes-
ma ao Sr. Van Dun. Tornara-se, então, a sombra 
do seu senhor e, até mesmo nos eventos em que 
não estava presente, completava as lacunas com 
a sua imaginação e conseguia, ainda assim, ter vi-
sões e opiniões, tanto de fatos políticos como da 
vida cotidiana que rodeava o holandês.

Um escravo não tem direitos, não tem nenhuma liberdade. 

Apenas uma coisa lhe não podem amarrar: a imaginação. Sir-

vo-me sempre dela para completar relatos que me são sone-

gados, tapando os vazios4.

O narrador não se furta de fazer julgamentos, 
como os expressos acima, de demonstrar sensa-
ções e até de agir no sentido de fazer parte tam-
bém da história. A narrativa não é despretensiosa, 
nem passiva, e apesar de não haver complacência 
com os Van Dun, existe nela algo que os faz glo-
riosos. A gloriosa família passa a ser gloriosa por 

para contar a história de Baltazar Van Dun, ho-
landês, católico e comerciante de escravos que vi-
via conforme as conveniências políticas do mo-
mento, ora aliado a portugueses, ora amigo dos 
holandeses. Foram encontradas referências a Van 
Dun na obra História Geral das guerras angolanas, 
de António Oliveira Cordonega, datado de 1680.

O enredo do livro A gloriosa família segue a 
cronologia dos sete anos de poderio dos holan-
deses em Angola, com referência a documentos 
ofi ciais e personagens reais da época. Porém, o 
que dá movimento à narrativa é a outra histó-
ria, a história vista de baixo, uma vez que Pepe-
tela participou intensamente do movimento po-
lítico contrário ao colonialismo português; seu 
olhar aponta para os desconsiderados na Histó-
ria Ofi cial. No romance de Pepetela, o ponto de 
vista apresentado é o de um escravo aparente-
mente mudo que, por vezes, salienta que enten-
dia outras línguas, como o francês, o castelha-
no, o kimbundu, o português. O silêncio, inten-
cional ou não, lhe permitiu ver sob diversos ân-
gulos, enxergar mais do que o “quintal” — úni-
ca vista permitida à maioria dos escravos da San-
zala de Van Dun. E o escravo sabia tirar proveito 
disto. Saber observar era visto por ele como mo-
tivo de gabolices e, muitas vezes, mesmo que nas 
entrelinhas, se coloca num tom de equidade com 
o seu dono, pois julga que o adjetivo de observa-
dor falta a Van Dun. Da observação da dinâmi-
ca da “família”, emerge o olhar sobre os fatos po-
líticos, questões religiosas, questões étnicas; tudo 
que é apreendido pelo senhor é esmiuçado pelo 
seu escravo. Os personagens vão sendo descritos 
a partir do momento em que se relacionam com 
o próprio Baltazar Van Dun ou com outros su-
jeitos da “gloriosa família”; D. Inocência, esposa, 
fi lha de um pequeno soba da Kilunda e seus oito [4] PEPETELA, ídem, ibidem, p. 14.
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o Brasil e sobre o próprio continente africano. O 
olhar do quintal, do escravo, a narrativa daqueles a 
quem nada era permitido, nem mesmo a existên-
cia enquanto gente e enquanto sujeito histórico. 

O livro pode ser visto como uma homenagem 
aos povos e territórios que foram invisibilisados 
pela imposição da história dos vencedores, que 
tiveram seus dialetos e línguas suprimidas, arqui-
teturas modifi cadas, religiões submetidas, porém 
que não se resignaram em seu silêncio e soube-
ram utilizar os meandros da cultura do vencedor 
para manter viva a sua própria história. 

[...] Uma desforra para tanto desprezo seria contar toda a sua 

estória, um dia. Soube que o faria, apesar de mudo e analfabe-

to. Usando poderes desconhecidos, dos que se ocultam no pó 

branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares das encruzi-

lhadas pelos espíritos inquietos 6.

conta do seu historiador. Aquele escravo se tor-
na uma espécie de “canonizador”, e fi ca impos-
sível visitar a história dos Van Dun e da perma-
nência dos holandeses em Angola sem que esteja-
mos no rastro do narrador; as vozes que falam no 
seu silêncio nos abrem as portas para a compreen-
são dos personagens, e o juízo que nos é permiti-
do fazer não é viável se não visitarmos antes a opi-
nião do escravo, pois a condenação e redenção dos 
personagens dependem de sua narrativa. “O meu 
passado não interessa, apenas tenho de relactar os 
fatos tal como os viveu meu dono e a sua gloriosa 
descendência, para isso fui criado”5. 

O caminho percorrido por Pepetela para con-
tar a história da permanência holandesa em Ango-
la é o inverso do que faz a historiografi a tradicio-
nal, ao tratar dos territórios colonizados. No caso 
de A Gloriosa Família, a leitura é feita de dentro 
pra fora: olhares de Angola sobre a Europa, sobre  

[5] PEPETELA, idem, ibidem, p. 259. 

[6] Op. cit. 393-394.               
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