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As danças da matriz africanas fazem parte de
um grande legado da população negra a
cultura brasileira. Existindo em diversas
vertentes e formas de expressão elas
produzem um diversidade importante na
dança e na educação brasileira. Apreender e
ensinar as danças afrobrasileira envolvem
metodologias e compreensões da cultura
africana. Danças de terreiros de candomblés
produzem um capitulo do conjunto das
danças de matriz africana e este introduz as
originalidades da localidade e de cada terreiro
em particular. O livro apresenta os resultados
de uma pesquisa participante dentro de um
terreiro de candomblé de Fortaleza onde o
pesquisar sobre as danças e as festas exigiu
uma participação intensa e o aprender pela
vivencia e pela pratica assistido pela
pedagogia dos ensinamentos do terreiro e de
seus membros. O livro se insere numa forma
de pesquisa afrodescendente original pela sua
forma de realização e de interação entre o
sujeito da pesquisa e o sujeito pesquisador.
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SÉRIE CONHECIMENTO AFRICANO E
AFRO-BRASILEIRO
Os diretores
A história arqueológica das civilizações africanas remonta
a mais de 10.000 anos e constituíram um grande acervo de
conhecimento para a humanidade de onde reconhecemos
às escritas, as filosofias, as matemáticas, a medicina e os
urbanismos como invenções africanas. As sociedades africanas
de uma maneira geral atingiram no passado grande nível
de desenvolvimento cultural e intelectual que obteve o seu
esplendor entre os séculos segundo e décimo sexto da era cristã.
As invasões otomanas e depois europeias subdesenvolveram
o Continente Africano nos séculos seguintes. Um dos fatores
deste subdesenvolvimento foi à existência do sistema criminoso
de escravismo nas Américas para onde imigraram pela força
mais de 10 milhões de africanos. Como a principal mão de obra
na formação da sociedade brasileira durante quatro séculos
foi a do trabalho forçado da população negra, constituída
de africanos e descendentes, os conhecimentos e práticas
de vida destas populações irrigaram a vida brasileira. Os
sistemas de dominação europeu e eurocêntricos produziram
o escravismo criminoso e racismo antinegro, além de formas
de desqualificação social da população negra no Brasil,
sendo que quem colonizou o Brasil foram africanos e seus
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: volume 2
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descendentes. Como resultado deste imenso processo, tanto a
flora quanto a fauna brasileira foram alteradas pelos produtos
e conhecimentos africanos. A sociedade brasileira é debitaria
das sociedades africanas nas suas tecnologias e modos de
adaptação das populações à produção nos trópicos. Portanto
definimos que: africanidade é um conceito que marca a
unidade do conhecimento africano mesmo na presença de uma
diversidade de povos e populações. Existe um eixo civilizatório
africano partindo das civilizações do rio Nilo, denominadas
Etiopês, Núbias e Egípcias que dissemina e transforma o interior
do Continente Africano. E Afrodescendência é a organização
desta diversidade africana na diáspora brasileira. Refere-se às
populações africanas transportadas para o Brasil, e que aqui
reorganizaram os seus conhecimentos em novos moldes e
possibilidades. São populações que vivenciaram o escravismo
criminoso, e se inseriram no capitalismo racista antinegro
de forma atuante procurando soluções possíveis para seus
modos de vida. A população negra brasileira, a cultura negra e
o protagonismo social desta população determinam o caráter
particular da história afrodescendente. As especificidades
da sociedade brasileira em relação às europeias são diversas
levando a produção de cultura e histórias diferenciadas, sendo
que estas especificidades são mais relevantes, quanto às
populações africana e afrodescendente. Muitos conhecimentos
específicos sobre as populações africanas e afrodescendentes
estão sendo produzidos pelas universidades brasileiras e por
Editora Via Dourada
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pesquisadores sem a devida circulação destas informações.
A Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro é parte do
esforço em divulgar a produção de conhecimento existente
sobre as populações negras no Brasil e da sua interação com as
demais populações.
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APRESENTAÇÃO
Prof. Dr. Henrique Cunha Junior1
A dança afro é um dos patrimônios culturais da população
negra de suma importância nos dias de hoje devidos as pressões
sociais que sofrem as pessoas em geral e principalmente as
populações pobres e negras, onde o lazer e a identidade cultural
estão sendo negada por diversas formas e resultam em conflitos
sociais insustentáveis. A identidade histórica e cultural confere
às pessoas a inclusão social institucional do grupo social. Abre
perspectiva de inclusão nas políticas públicas. A dança é também
um instrumento de socialização das pessoas e pedagógico do
ensino de diversos aspectos da história e cultura africana.
Neste barco das potencialidades pedagógicas é que
professoras e pesquisadoras Marlene Pereira dos Santos insere o
seu trabalho de pesquisa e o livro que hora apresento. Pesquisar
sobre a didática e as formas de apresentação da dança afro é
um campo de exigiu forte inovação metodológica e conceitual e
1 Pesquisador sobre Populações Negras, História da Tecnológica Africana e Urbanismo Africano. Professor titular
da área de engenharia elétrica, pesquisa e ensina sobre Planejamento de Energia e as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Tem formações em engenharia (EESC-USP) e sociologia (UNESP-Araraquara), mestrado em
engenharia e mestrado em história. Doutoramente em Engenharia pelo Instituto Politécnico de Lorraine – França
1983. Defendeu tese de Livre Docência na Universidade de São Paulo em 1993 e prestou concurso de professor
Titular da Universidade Federal do Ceara em 1994. Orientou e co-orientou 25 trabalhos de doutoramento e 46 de
mestrados. E-mail: hcunha@ufc.br
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que este livro apresenta de forma original e instigante.
Apresentar a autora é uma tarefa fácil devido às inúmeras
atividades que ela realiza no campo da cultura afrodescendente
e nas atividades de educadoras e formadoras de professores
em educação quilombola e afrodescendente. De nascimento e
infância no Maranhão herdou de família muito dos elementos da
cultura de base africana rural deste estado e que as transformou
na vida adulta e referencial de inserção profissional tendo
com resultado as inovações didáticas que apresenta em suas
oficinas, palestras, aulas isoladas ou cursos. Trata-se de alguém
de dentro da cultura de base africana que transforma a sua
vivencia em trabalhos acadêmicos. Mas também é alguém de
trabalho profissional como educadora nos diversos níveis do
ensino formal. Uma educadora preocupada com qualidade
da educação e com inserção digna da cultura de base africana
na educação. Pessoa que pratica a dança e considera a dança
como um instrumento lúdico de educação e de apresentação da
cultura negra.
A dança de terreiros de Candomblé e Umbanda é uma parte
importante das danças na cultura negra, faz parte da cultura
brasileira e precisa ser conhecida pela população brasileira. No
entanto atravessa diversos empecilhos impostos pelo racismo
contra a população e contra cultura negra apresentado de
diversas formas na sociedade brasileira. Um dos empecilhos
importantes na atualidade é das interpretações erradas ou
Editora Via Dourada
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limitadas sobre os textos bíblicos e as culturas africanas. As
leituras erradas ou limitadas ignoram que boa parte dos textos
bíblicos é sobre territórios africanos e sobre culturas africanas.
Uma das referências antigas dos textos bíblicos é realizada em
aramaico que língua africana da Etiópia e região. Portanto
inclusivos dos toques de tambores e das formas de sociabilidade
africana fizeram parte do cristianismo. Também não é levado
em conta pelos radicais religiosos que demonialisam a cultura
africana que o conhecimento e aprendizado da cultura negra
não são incompatíveis com exercício da fé cristã. As dificuldades
do trabalho com a cultura africana na escola têm surgidas pela
forma que racismos antinegro têm sido difundido e transformado
em atos de intolerância religiosa, e facilitada esta ação pelo
desconhecimento em profundidade que muitos cristãos tem da
própria origem e desenvolvimento do cristianismo. Por outro
lado o tratamento da cultura de terreiro de forma laica e fora dos
terreiros implica em problemas éticos e de respeito as religiões
de matriz africana e as demais religiões. O trabalho de pesquisa
realizado pela autora e apresentado neste livro supera com
grande habilidade estes entraves. Mesmo porque esta autora
possui uma forte formação bíblica evangélica adquirida em um
grande período da sua vida.
Neste livro o leitor vai encontrar uma forma incomum
de aproximação e aprendizado da cultura da dança de terreiro
e da abertura de horizontes de como ela pode ser entendida no
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: volume 2
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sistema educativo. Para todos os leitores eu recomento uma boa
leitura sobre uma abordagem inovadora da dança de terreiro e
da cultura na qual ela esta inserida.
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ORIKI DE OGUM
(Antonio Riserio)
Silencio. Cala-se e fala.
Nada na casa sem nada bata.
Inhame novo ninguém vai pilar.
Ninguém vai moer nada.
Não quero ouvir menino vagindo.
Cada mãe que amamente o seu filho.
Quando Ogun despontou
Vestido de fogo e sangue
O penis de muitos queimou
Vagina de muitas queimou.
Senhor do ferro
Que enraivecido morde
Que fere ferroa e engole
Não me morda.
(Cântico de Ogum nas comunidades Nagôs tradicionais
da Bahia recolhido e traduzido do nagô para o português por
Antonio Riserio (RISERIO, 1996).
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INTRODUÇÃO
Marlene Pereira dos Santos1
O conceito de energia e de trocas de energias é o
fundamento da concepção africanas da existência do mundo
material e imaterial. Os movimentos, as dinâmicas dessas
energias inspiram a representação da existência humana e das
relações com o mundo físico pela dança.
A dança é um dos elementos essências nas representações
das culturas africanas e afrodescendentes, e constituem
um amplo repertório de expressão das sociedades africanas
nos seus aspectos sociais, culturais, históricos, mitológicos
e religiosos. Nas sociedades africanas tradicionais a dança é
inseparável de todas as manifestações sociais. As danças com
o teatro, a oralidade e as artes plásticas das culturas africanas
estão presentes também nas culturas dos terreiros. As mesmas
afirmações que são realizadas para dança de matriz africana
também valem para as festas.
No Brasil a tradição cultural afrodescendente também é
expressa pela dança em festas populares, como o carnaval de
escola de samba, nas festas ligadas aos catolicismos de pretos,
como são as congadas, batuques, marabaixos, marujadas e
outras festas dramáticas de estruturas similares e contendo as
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: volume 2
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suas formas de expressões muito parecidas.
A dança é um componente de grande expressão nas
religiões de matriz africana. As religiões de matriz africana no
Brasil possuem um número grande de denominações regionais.
De uma maneira geral podemos classificar as religiões de matriz
africana no Brasil em dois grandes grupos como: Umbandas
e Candomblés. Nós consideramos tanto as Umbandas como
os Candomblés originários de regiões específicas africanas e
que ambos passam por diversos processos de modificações e
adaptações no Brasil. Não pensamos que nenhuma religião
(seja ela europeia, asiática ou africana) tenha na sua difusão
nas diversas regiões e épocas históricas a possibilidade de
manter a sua total pureza e uniformidade de realização. Assim,
nas nossas classificações e abordagens sobre as religiões
de matriz africana não estão presentes critérios de pureza
ou de fidelidade às fontes de origem. A tradição é declarada
como respeito e tentativa de aproximação como as formas de
expressão das gerações precedentes, mas sempre modificadas
pelas possibilidades locais e pelas interpretações particulares
de cada casa e de cada liderança religiosa.
Com relação à Umbanda, embora um amplo setor da
cultura brasileira a considere como fundada no Brasil, seguindo
orientação do professor Henrique Cunha Junior a consideramos
como vinda da África. Este argumento se justifica baseado na
existência desta forma de religião em Angola e Moçambique.
Editora Via Dourada
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Também devido ao uso da Pemba, uma forma de escrita sagrada.
Mesmo porque a existência de elementos do cristianismo já
eram presentes no passado africano pelo cristianismo Ortodoxo
das regiões do Egito e da Etiópia. Importante também é
consideramos que a Umbanda pode ser encontrada nos outros
países da América Latina e do Caribe, destacando o caso de
Cuba. E nós consideramos a Umbanda como religião de origem
africana tendo sofrido adaptações no Brasil.
Seguindo a mesma trajetória cultural das danças as festas
estão presentes em todas as manifestações sociais.
No caso do Ceará e em particular da região metropolitana
de Fortaleza os terreiros de Umbanda são em maiores números
que os de Candomblés (MADEIRA, 2009). O fato de termos
escolhido as festas e danças e a história dos terreiros de
Candomblés em Fortaleza para esta monografia deu-se devido
à causalidade em termos sido convidados e participado de festas
de terreiros de Candomblés mais do que das de Umbanda. E
também pela minha busca de conhecimentos, e de combate ao
racismo e preconceitos, pois embutidas destes sentimentos, a
meu ver não se permitem viver e nem respeitar os outros com
suas religiões e cultura, e principalmente os impede de adquirir
conhecimentos importantes para nossa educação, história.
Organizei minhas idas aos terreiros contatando pessoas
pertencentes às casas de candomblés, explicando-as dos meus
interesses pelas festas e danças. Procurando saber quando estas
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: volume 2
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festas ocorriam e como eu poderia participar dessas festas.
O importante que ao demonstrar sinceridade e simpatia ou
como disse pai Aluísio, um chefe religioso de um dos terreiros
apresentados nesta monografia. Pai Aluísio ainda acrescenta
que devido a minha boa energia conseguimos ser convidados
para algumas festas em várias casas e também talvez pela
doçura de Oxum.
A escolha do tema da festa e da dança de terreiro é
por acreditarmos que estas trazem nas suas expressões uma
grande síntese da cultura africana, como também um espelho
localizado da interpretação desta cultura na modernidade
urbana da metrópole. A festa e dança de terreiro neste trabalho
é estudada dentro do contexto das manifestações sociais e
culturais urbanas.
Existe na perspectiva deste estudo da monografia a
intenção de realizarmos uma contribuição para a educação
e para a informação da sociedade. Visto que existem muitos
desconhecimentos, tabus e preconceitos em torno das festas e
danças das religiões da Umbanda e do Candomblé nós temos
a intenção em trazer uma contribuição para a compreensão
simples de como são as práticas dessas religiões.
Estamos também pensando nas possibilidades, do uso
dos elementos da festa e da dança de terreiro (e apenas dos
elementos metodológicos e iconográficos) fora do espaço do
sagrado, como componente do ensino da cultura africana e
Editora Via Dourada
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afrodescendente na educação brasileira.
Para chegarmos à compreensão das festas e das danças
de terreiro teremos que explicar as bases das religiões de Orixás,
as estruturas dos terreiros e diversos elementos das culturas de
base africana. Também a história do terreiro está ligada à forma
como as danças e as festas estão sendo realizadas. A história
dos terreiros é constituída, em parte, dentro da história da
população negra do Ceará e de negações de existências destas
presenças neste estado. Assim também teremos, neste estudo
de nos referimos à história deste grupo social.
Este trabalho é realizado por alguém que não é participante
do candomblé e que é Evangélica de formação; e mesmo tendo
passado vinte um ano indo fielmente todos os domingos á igreja
evangélica adentra aos terreiros de Candomblé para estudos e a
realização da pesquisa. Trata-se de consideramos a importância
do respeito a todas as religiões e a todas as culturas, que é um
princípio de democracia e de educação.
Sendo uma pesquisadora negra, nascida no estado
do Maranhão, estando vivendo e ensinando nas escolas da
região de Fortaleza tenho encontrado muitos preconceitos e
discriminações nas nossas escolas e na população, parte dessas
práticas resultantes do racismo contra a população negra tem
origem em considerarem a cultura negra como estranha e
inferior ou errada. Com a pesquisa realizada nesta monografia
pretendo contribuir no Ceará para melhor informação da
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população sobre a cultura negra e sobre as religiões da Umbanda
e do Candomblé, vendo estas como partes da cultura do estado
do Ceará e do Brasil.
Contexto da localidade da pesquisa e as ideias sobre a
população negra. As ideologias da sociedade brasileira sobre
a população negra fazem parte das histórias e apresentam
conceitos produzidos com base parcial na realidade, mas que
produzem uma coerência social que supostamente explicam
uma realidade. Neste sentido é que a ideologia da inexistência
de negros no Ceará é completada pela visão histórica parcial
da realidade, também deturpada, de que o Ceará não teve uma
população escravizada expressiva devida dois fatores não ter
tido plantação de cana e nem café e o outro é sobre a abolição
precoce no Ceará. O Ceará não pertence aos ciclos econômicos
de exportação, o que também não reduz a importância do
escravismo no estado. O escravismo foi presente em todas as
cidades e em todas as regiões do estado. Mesmo as plantações
de cana de açúcar foram importantes em diversas regiões
cearenses como o Vale do Jaguaribe e a região do Cariri no
sul do estado. O plantio de cana de açúcar no Ceará não se
deu em grandes propriedades de engenhos exportadores de
açúcar, mas em propriedades médias, produtoras de rapadura
e de aguardente. O café foi cultivado nas regiões serranas de
clima úmido temperado. Em todas as situações de trabalho no
mundo rural e urbano encontramos a presença de escravizados
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ao longo da história do Ceará.
Os marcadores de cultura de base africana são bastante
fortes em todo o estado do Ceará. Os Reisados, Congadas e
Folias de Reis aparecem em muitas localidades (NUNES, 2007),
(BARROSO, 1996). Na história de diversas cidades do estado
encontramos durante o período escravista a citação da existência
de Irmandades de Pretos e de Pardos (CAMARA, 1980). Da
reunião de um conjunto histórico socioeconômico e geográfico
humano somos levados a garantir sobre a presença importante
da população negra e parda no estado do Ceará. Devemos, no
entanto, procurar compreender de maneira mais objetiva a
aceitação que a população em geral faz sobre a afirmação de que
no Ceará não existem negros. Um dos fatores é relacionado com
o passado escravista. As denominações negras e escravas eram
tidas como sinônimas. Com a abolição antecipada em relação
ao restante do país, em 1884, quatro anos antes da nacional
em 1888, passou-se a afirmar que no Ceará não haviam mais
negros escravizados. Resultando na idéia original de o Ceará
não teria mais escravos, portanto não teria mais negros. Outra
razão é decorrente da percepção de negro como raça biológica
pura. Devido à constante mestiçagem estaria extinta a raça
negra pura e significa a existência de apenas mestiços. O mesmo
padrão não é aceito com relação à população branca, mas de
toda forma explica a reafirmação da construção ideológica da
inexistência de negros no estado do Ceará.
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O problema gerador da pesquisa. A cultura brasileira
é plural na sua formação histórica, entretanto as suas
representações nas instituições oficiais, nos meios de
comunicação e na educação brasileira subtraem a pluralidade
e homogeneíza com critérios de subalternidade. As culturas de
base africana aparecem como apêndices das culturas de base
grega – romana – judaico – cristã. O universo de valorização
das culturas é sempre o de base ocidental, devido a diversos
fatores. Dois desses fatores são de importância, a única filosofia
vista como é a grega e a história conhecida é a da Europa e dos
lugares colonizados por europeus.
O estudo sobre filosofia, cultura, história e literatura
africana nos permite novos olhares sobre cultura de base
africana no Brasil, desde a África, sem, contudo se pretender um
afrocentrismo, como forma de rejeição das ideias eurocêntricas.
A base africana se estabelece num espaço geográfico, que
também é um espaço de trocas comerciais e culturais com a
Ásia e a Europa.
Um dos problemas do estado brasileiro republicano foi a
construção da identidade nacional que se deu pela eliminação,
inferiorização, descaracterização e subordinação das culturas
africanas e indígenas. Estas sempre tiveram expressões
caricaturais na cultura nacional. A sub-representação também
é vista aqui como uma forma caricatural. No caso específico das
culturas de base africana, as ideias em localizá-las no âmbito
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apenas das culturas populares, ou folclóricas, e mais ainda sob
as terminologias de sincréticas, híbridas ou mestiças formaliza
um discurso da dissolução dessas culturas de base africana
na cultura brasileira. Enquanto as culturas europeias são
representadas como puras e eruditas, implicando em processos
mentais de valorização destas. Ocorrendo do outro extremo
a desvalorização das demais culturas. Assim a formulação
de identidade nacional carece da prática do pluralismo de
representações que ultrapasse o eurocentrismo. A construção do
pluralismo de representações sociais na cultura e na educação é
o problema de fundo desta pesquisas. A desvalorização implicou
em ter sido considerada pouco importante e menor, levando
a ausência de pesquisas e formas de tratamento. No que se
refere à educação a desvalorização produziu para as culturas
de base africana dificuldades conceituais, metodologia e prática
de como abordar estas culturas no cotidiano da educação, sem
incorrer nos eurocentrismos.
Existem outros problemas acerca das abordagens das
culturas de base africana, principalmente quanto às religiões da
Umbanda e Candomblé no âmbito do cotidiano da sociedade.
Sobre estas pesa um grande universo de preconceito, medo
e ismo anti-negro2 apresentados apenas como problemas de
concepções religiosas na sociedade brasileira.
O estudo das Festas, danças e histórias de terreiros de
Fortaleza pode permitir o recolhimento do repertório cultural
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destes fenômenos sociais e instruir a representação no âmbito
da educação, tendo como parâmetros o âmbito laico e o
sentido pluricultural dessa educação. Mas este estudo implica
na superação de universos de barreiras conceituais que vão
desde a negação social e intelectual da existência de negros
e cultura negra no estado do Ceará. É usual dizerem que no
Ceará não tem negros, e produzirem referências múltiplas para
confirmação desta ideologia. O estudo visa apensar a cultura de
base africana no Ceará através das danças de terreiro, tomando
as coreografias, os mitos, as iconografias e os sentidos sociais
destas danças em um terreiro (SANTOS, 2009), contrapor-se a
essa ideologia.
Os conceitos e a metodologia da pesquisa. Julgamos que as
negações sociais das africanidades e afrodescendência existentes
no Ceará, baseados na retórica de que no “Ceará não tem negro”
produzem seres subalternizados e com fortes tendências a se
sentirem inferiorizados, portanto em descompasso com uma
ordem social capitalista competitiva. A educação no Ceará
segue as mesmas regras da sociedade local e nega o direito
às informações sobre as identidades afrodescendentes, assim
cristaliza a desvalorização social deste grupo étnico. Também
para fazer frente a este universo de negação é estamos fazendo
este trabalho de pesquisa. Estamos propondo trabalhar
com danças de base africana, territorialidade e identidade
nos processos educativos. A identidade afrodescendente
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como produto da história da diáspora africana nas Américas
(NETTLEFORD, 1978), (CUNHA JUNIOR, 1995). Consideramos
assim a identidade como um produto da história, e que a história
é parte da territorialidade.
Na dança afro temos que levar em conta o conceito
de afrodescendência e de pesquisa afrodescendente. A
Afrodescendência (CUNHA JUNIOR, 2001 Para a dança vamos
tomar quatro referências de base teórica, Henrique Cunha Jr.
(CUNHA JUNIOR, 2001), Dionisia Naunni (NAUNNI, 1995),
Santana (SANTANA, 2002) e (VIDEIRA, 2005). Cunha Jr.(2001)
considera a dança como fundamental nos processos de expressão
da cultura dos afrodescendentes. Esta afirmação tem um
fundamento vindo das Culturas Africanas e Afrodescendentes
onde as danças estão sempre presentes. Cunha Jr. na sua
consideração sobre a dança nos indica que esta é uma forma
de pensamento e prática social. Defende que para se ensinar
as danças afro é preciso partir das construções básicas dos
movimentos, portanto, implica numa observação de quais
são estes movimentos, contextualizar e explicar pelo contexto
social, como o grupo dança, implica em estudar o grupo social
no seu conjunto. A dança afro produz a improvisação pela
criatividade desde que aprendidos as bases dos movimentos e
de seus contextos.
Seguindo esta concepção teórica sobre a dança Afro temos
que suas expressões são fornecidas ou transformadas pela
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história cultural territorializada dos grupos sociais que tem na
sua origem a cultura de base africana e a vida cotidiana refletida
pela história social local. A territorialidade é a construção social
dos espaços urbanos, levando em conta a ancestralidade africana
e suas transformações. Assim, na nossa pesquisa, o território
terá como partida o terreiro onde se processam as danças e a
sua cultura, mas inserida no contexto do bairro e da cidade de
Fortaleza. Isto nos pede um estudo histórico e antropológico
da população afrodescendente nesta localidade nos últimos 20
anos. O enfoque teórico e o horizonte temporal foram tomados
os mesmos que trabalhamos em pesquisa anterior no município
vizinho de Maracanaú (SANTOS, 2007), o que facilitou a nosso
trabalho.
A dança relacionada à corporeidade (NAUNNI, 1995)
pode ser ampliada para as dimensões históricas e sociais dos
grupos sociais subalternizados na cultura dominante. Neste
sentido da corporeidade a dança pode produzir uma consciência
corporal, social e histórica coletiva. A dança pode introduzir os
conceitos básicos de pertencimento à cultura, no nosso caso
a de base africana, esta é vista como cultura constituinte e
estrutural a formação social e cultural brasileira. Neste sentido
da corporeidade, baseados em Dionísia Naunni (NAUNNI,
1995) estabelecemos que a dança afro na educação pode conter
os elementos importantes de socialização inclusiva da base
africana, sendo tomadas das danças de terreiros de Umbanda
Editora Via Dourada

Marlene Pereira dos Santos | 37

e Candomblé. A inclusão da cultura rítmica de base africana
aparece em outros trabalhos de pesquisa como: Inaicira Santos
(SANTOS, 1996), Maria Silva (SILVA, 2001), Cristina Tramonte
(TRAMONTE, 2001) e Piedade Videira (VIDEIRA, 2005)
Consolidando ainda o referencial teórico com relação
à dança e sua inserção na cultura, tomamos Ivani Santana
(SANTANA, 2002) que apresenta o conceito de corpo aberto.
Neste o corpo de quem dança pertence a um modo de existência
estética de uma nova visão do mundo. Embora Ivani Santana
esteja falando da tecnologia nós traduzimos os seus conceitos para
a cultura da dança no geral. O corpo está inserido num contexto
sistêmico e integrado ao ambiente. Isto implica em analisar
para Ivani Santana a dança através da sua “gramaticidade” e
respectivas gramáticas com ênfase na especificidade temporal
e espacial. Portanto, na pesquisa que pretendemos devemos
entender esta gramática e a “gramaticidade” destes corpos que
dançam. Isto completa e amplia a nossa perspectiva teórica
inicial tomada de Henrique Cunha Jr. (CUNHA JUNIOR, 2001).
Para as identidades tomamos a perspectiva de que
estas são estabelecidas em processos de formação junto aos
patrimônios culturais materiais e imateriais a que são expostos
os indivíduos durante a sua existência. As identidades são
resultados dos processos históricos e estão em constante
processamento. Tomamos como base as idéias que consolidam
os documentos da UNESCO com relação ao patrimônio cultural,
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a relação deste com a história cultural e com a formação da
identidade individual e coletiva dos seres (UNESCO, 2003).
A identidade cultural é um direito do cidadão. Para a base
teórica da nossa pesquisa a dança e o terreiro são patrimônios
culturais. Assim apresenta a sua importância na constituição
da identidade e orienta as possibilidades metodológicas da sua
coleta. Do ponto de vista metodológico a nossa pesquisa é uma
pesquisa participante baseada no método da afrodescendência
(CUNHA JUNIOR, 2008). As danças são estudadas com base na
história oral dos terreiros, da sua inserção no espaço urbano e na
história social dos grupos. Serão tomados diversos depoimentos
e realizados diversos círculos de conversas com os membros
dos terreiros. Na condição de pesquisadores participamos
dos ensaios de danças e das preparações das festas, para os
quais já temos a autorização dos responsáveis pelos terreiros.
Desse ponto de vista a metodologia da afrodescendência é
parte da pesquisa participante (SANTOS, 2009-2). A pesquisa
é realizada nos terreiros do Bairro de Mondubim na cidade de
Fortaleza. Este bairro é considerado periférico e se encontra
na divisa com o município de Maracanaú. Trata-se uma região
de ocupação populacional mais intensiva na década de 1980.
Trata-se de um bairro de maioria afrodescendente, segundo os
critérios classificatórios do IBGE (2001).
A organização desta monografia e os seus propósitos.
Esta monografia ficou organizada em sete capítulos descritos
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da seguinte maneira.
O primeiro capítulo é apresentado como uma introdução
ao tema da pesquisa realizada e tem por título “Os terreiros
dançam representando os mitos e as histórias dos orixás”. Neste
capítulo temos a justificativa da pesquisa, o local da pesquisa,
os conceitos e métodos utilizados durante a pesquisa.
O segundo capítulo “Ancestralidade e religiosidade
afrodescendente” tem como finalidade explicar os fundamentos
da cultura de base africana, a sua ligação com os mitos e a relação
com a dança realizada nos terreiros. Este capítulo tem como
base a ancestralidade como fonte da identidade das culturas de
terreiro.
O terreiro capítulo “A dança nas culturas africanas
afrodescendente” tem como finalidade conceituar e classificar
as danças de terreiro e explicar a ligação deste com as festas na
cultura afrodescendente. A festa é um conceito importante na
cultura afrodescendente e, portanto importante para a cultura
do povo brasileiro.
No quarto capítulo “A história de um terreiro em
Fortaleza”, apresenta a organização do Candomblé além da
história particular do terreiro apresentado nesta pesquisa.
No quinto capítulo “Uma festa no terreiro e suas danças”
encontramos uma parte importante da pesquisa de campo
que consiste nas festas do terreiro e na realização das danças
públicas deste terreiro.
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O sexto capítulo “As imagens das festas e das danças de
terreiro”, são apresentadas imagens que ilustram as festas e as
danças.
O sétimo capítulo apresenta as considerações finais sobre
a monografia.
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SAUDAÇÕES
O senhor deste dia, meus respeitos
O primeiro a ser criado, meus respeitos
Ao criado dos homens, meus respeitos
Exú odara, meus respeitos
As ancestrais minha homenagem
Deixe-me cumprir a minha missão.
Da qual Olurum me encarregou
Terra eu lhe peço
Possa isto ser aceito
Com a permissão das Ialorixas
Com a permissão dos Babalorixas
Aos mais novos que tomem como exemplo
Eu me curvo diante do seu poder
Exú a bola de fogo.
Os Orikis a forma poética oral africana está presente nos
Candomblés de Fortaleza, nas suas formas e língua iorubana e
do português. Como exemplo desta presença tomos o texto de
Leno Farias (LENO, 2009):
“Peço a Exu que seja transmissor da cultura do meu povo
em minha voz.”
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CAPÍTULO 1
ANCESTRALIDADE E RELIGIOSIDADE
AFRICANA E AFRODESCENDENTE
A ancestralidade é o fio condutor da compreensão de
mundo nas sociedades africanas. A cosmovisão africana tem
como um de seus eixos a ancestralidade. A ancestralidade é um
assunto amplo nas culturas africanas. Existe uma ancestralidade
das pessoas e de suas famílias e a ancestralidade da comunidade.
A ancestralidade está ligada à identidade dos lugares, das pessoas
e das comunidades (CUNHA JUNIOR, 2009). As comunidades
nas culturas de base africana explicam a sua história de origem
e a sua continuidade pela ancestralidade. Assim, o Candomblé,
como uma religião de base africana, é considerada a religião
de culto dos ancestrais. Os ancestrais divinizados, mais antigos
e mais gerais que são denominados como Inquices, Vodus e
Orixás, são cultuados em cerimônias diversas dos terreiros de
Candomblés. Existem homenagens e cultos aos ancestrais mais
recentes ligados aos antepassados das famílias, cultuados pelos
membros das famílias.
A transmissão dos conhecimentos nas sociedades de
culturas de base africana é comandada pela oralidade e tem
sempre íntima relação com a ancestralidade.
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Também ligado à ancestralidade estão às representações
sociais definidas como festas e danças. Tantos as festas como
as danças são elos de sociabilidade e de expressão das energias
que comandam as dinâmicas das vidas nas sociedades de base
africanas. Devido a estas razões a palavra, a ancestralidade, as
festas, as danças e os locais das comunidades são elementos
essências para conhecermos as culturas de base africanas.
Desta compreensão é que estas figuram nesta monografia. As
representações das danças nos terreiros de candomblés são
parte da compreensão e da representação da ancestralidade que
tem como outra forma de apresentação dos mitos, provérbios e
versos sobre os orixás.
Neste capitulo falamos de ancestralidade e das suas
expressões e formas de culto baseados no texto o terreiro e a
cidade de Muniz Sodré (SODRE, 1988). Sempre lembrando a
importância da oralidade na transmissão dos conhecimentos e
das relações sociais com a festa e com a dança.

1 ORALIDADE AFRICANA E AFRODESCENDÊNTE
“Onde isto está escrito?”
Esta é uma frase do cotidiano da sociedade que traduz
a importância da escrita. Estar escrito tem o sentido de
verdade, de lei e de valor social. Tanto no campo das religiões,
principalmente nas religiões cristãs em virtude do peso da
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bíblia, como dos afazeres em geral, a escrita é considerada
um modo universal de comunicação, de transmissão de
informação e conhecimentos. A cultura do ocidente, judaico –
cristã, grego romana, europeia transformou a escrita num de
seus principais valores. O desenvolvimento do conhecimento,
da ciência está intimamente associado à escrita. Os fenômenos
da sociedade industrial, moderna e pós-moderna são
indissociáveis da cultura escrita. O marco da imprensa com
a invenção de Gultenberg é o símbolo do desenvolvimento da
informação escrita no ocidente de forma ampla e atingindo
as diversas camadas sociais. A história surge com a escrita
nas sociedades ocidentais. Temos uma sociedade gerida e
orientada pela valorização suprema da escrita. A escolarização
e a discriminação da alfabetização como universal tornou a
escrita na atualidade a forma quase que única da transmissão
dos conhecimentos, da moral e da ética na sociedade.
Falar de oralidade neste universo de uma sociedade
da escrita enfrenta diversas dificuldades. Uma delas é que a
oralidade ficou associada em muito ao momento pré-escolar,
se pensa na educação na oralidade como a transição de um
mundo infantil pré-escolar para outro da criança letrada.
Também a oralidade é vista com conotações equivocadas
como a da ausência da escrita, como símbolo da suposta
ignorância do não letrado. Em suma, a oralidade não é
prestigiada na cultura brasileira, embora ela seja uma forma
Série Conhecimento Africano e Afro-brasileiro: volume 2

46 | Festas, danças e história de terreiro em Fortaleza

ampla de transmissão e expressão da nossa cultura.
Abordar a oralidade dentro do contexto africano tem
importância por diversos fatores. O primeiro é que a palavra
falada, dos seres humanos e dos tambores, tem um valor social,
que a palavra escrita não supera. A riqueza da criação textual
africana é muito grande. A existência de textos criativos é milenar
e foram transformados em rituais sociais de sua preservação e
transmissão. A palavra escrita não substitui a palavra falada
no sistema tradicional africano por razões religiosas inscrita na
cultura (CUNHA JUNIOR, 2008). Portanto é uma sociedade em
que a oralidade não significa a ausência da escrita, e sim um
princípio social, o da importância da palavra e da oralidade.
Os processos de educação e de transmissão da cultura são
fundamentalmente orais.
A força da oralidade africana foi transmitida para a
cultura brasileira pela intensidade da imigração forçadas de
cativos africanos durante o regime do escravismo criminoso.
Em razão da intensa presença de africanos no passado brasileiro
nós temos as marcas e a herança da tradição da cultura da
oralidade. Nem sempre conhecida e nem sempre compreendida
e pouco estuda, esta faz parte da cultura brasileira, nordestina e
também cearense (BARROSO, 2009).
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AS ENERGIAS DANÇAM
Tudo existe é parte da energia
Tudo que existe tem seu movimento
A existência é uma dança
A existência é a dança dos Orixás
Dancemos com eles dançando a vida.
Henrique Cunha Junior (2009)
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CAPÍTULO 2
DANÇA NAS CULTURAS AFRICANAS E
AFRODESCENDENTES
A cultura africana está entre as culturas mais antigas
da humanidade e a dança nesta cultura tem um papel social
e religioso de grande importância. As danças fazem parte
dos mitos e histórias contadas nas culturas de base africanas,
portanto elas são parte do conjunto cultural que tem a ver com
a identidade na sociedade. Assim o conjunto da identidade
da população afrodescendente no Brasil tem a dança como
um patrimônio cultural, tanto material como imaterial de
significativa importância.
As danças nas culturas afrodescendentes são possíveis de
serem classificadas em três categorias:
As danças religiosas, presentes no Candomblé, Umbanda
e no catolicismo de pretos.
As danças populares com algum sentido religioso. O
exemplo do Jongo, das Congadas e do Marabaixo.
As danças de festas e sociabilidade pública sem nenhum
sentido religioso, como os sambas de umbigada, os batuques e
sambas de escola de sambas.
O termo dança implica numa manifestação rítmica do
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corpo e realizada com acompanhamento musical. A dança
pode ser compreendida como uma construção sócio-históricocultural do corpo. Trata-se de um fenômeno corporal,
estético, cultural e simbólico. Os gestos realizados na dança
são movimentos corporais concebidos como representações
contidas em configurações de códigos sociais pertencentes a
uma determinada época e a uma cultura singular. Os conceitos
de movimentos corporais ritmos se entrelaçam na dança
com os conceitos de cultura e de história cultural. Na dança
os movimentos podem ser livres, partindo de repertório de
base de movimentos considerados passos da dança seguidos,
de improvisos ou de movimentos estabelecidos por uma
coreografia. A dança pode ser considerada parte das artes
cênicas performáticas, assim como o teatro.
A dança é uma manifestação corporal significativa
e denotativa da existência simbólica, artística e social dos
indivíduos dos grupos sociais. Esta prática corporal tem
como sentido a apresentação de vários significados, expressa
sentimentos, ideais sociais, teatralização, identidade, gêneros
e patrimônio cultural, de um povo. As manifestações sociais e as
práticas do corpo expressas pela dança, são de teor simbólico
e foram denominadas como “técnica corporal” (MAUSS, 1974).
No conceito de dança atribuído por Mauss (1974) a “técnica”
evidencia a incorporação de aspectos psicológicos e sociais.
A “técnica” é “ato tradicional eficaz” que, nesse sentido,
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compara-se ao ato mágico, religioso, simbólico. “Não há técnica
e tampouco transmissão se não há tradição” ( MAUSS,1974).  
Como definição inusitada, Hanna (1977) destaca o valor
humano da dança e sua conexão com a comunicação, emoção,
cognição, significados sociais, valorativos enunciados em
diferentes sociedades. A dança é um veículo de comunicação
de idéias e de emoções. Na perspectiva cultural a dança pode
ter diversos significados relacionados à sociedade, tais como
conceitos, problema-solução, hierarquia, afirmação territorial,
marca de identidade de grupo social, aspiração social e situação
heterogênea de conflito e diversidade cultural.

1
A
DANÇA DE MATRIZ AFRICANA NO
CANDOMBLÉ
A dança é um fenômeno de grande importância na cultura
e no pensamento africano e afrodescendente. Cunha Junior
(CUNHA JUNIOR, 2009) indica que as sociedades africanas
consideram que tudo que existe é constituído de alguma forma
de energia. Como se trata de energia toda a constituição do
mundo está em constante movimento dinâmico. A ideia de
movimento dinâmico leva a dança a ser uma forma importante
da representação do mundo existente. A dança nas culturas de
matriz africana implica na representação da ancestralidade,
da história e dos fatos sociais. A transformação constante
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da natureza e da sociedade é representada pela dança. Pela
importância que a dança tem na representação dos fenômenos
sociais nas culturas de base africana é que se torna fundamental
a compreensão da dança para a compreensão dos diversos
fatores que compõe a cultura africana e afrodescendente.
Sendo o terreiro e o candomblé partes integrantes das
culturas africanas e afrodescendentes o estudo das danças
realizada nesta religião é uma forma de ampliarmos a
compreensão deste fenômeno social religioso, e da compreensão
dos seus membros sobre as representações realizadas nesta
religião de base africana (SODRÉ, O terreiro e a cidade).
Como a cultura brasileira é uma herdeira da cultura
africana e como também os terreiros e os candomblés têm
fundamental importância na formação da cultura brasileira,
o estudo da dança de terreiro é uma das janelas para a
compreensão aprofundada da cultura brasileira. Assim compõe
um dos elementos de interesse do estudo da cultura folclórica
brasileira.
A necessidade dessa investigação sobre a dança de terreiro
surge a partir da importância de contemplar outras formas
de expressões da dança brasileira que reflitam a composição
pluricultural da nossa sociedade, como sendo uma coletividade
construída a partir de uma perspectiva cultural pluri-étnica.
Devemos levar em conta também que o Candomblé, mais que
uma religião, é uma organização abrangente na sua concepção
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de mundo e reflete uma forma de pensamento expresso na
sociedade brasileira. Trata-se de um modelo social de resistência
cultural e de formação da identidade de parte do povo brasileiro.
A dança de terreiro, juntamente com a música e o canto,
são formas de expressão do sentimento, do pensamento e do
espírito humano. Portanto são partes de uma cultura que traz
padrões, que refletem atitudes, estratégias de sobrevivência
e necessidades específicas próprias de uma determinada
realidade. Tratam de interpretações de uma tradição cultural
modificadas pelos recursos de cada época e de cada localidade.
Refletem uma possibilidade particular de como se pode
organizar e transformar a vida em sociedade. Temos que a dança
tem os conteúdos históricos das suas épocas e da sociedade,
assim a dança de cada terreiro deve conter singularidades da
sua interpretação.
A dança de terreiro ou a dança do Candomblé pode ser
classificada como as danças dramáticas brasileiras, tais como o
Marabaixo, Jongo e Batuque (ANDRADE, 1982).
Neste trabalho temos a análise da dança de terreiro,
pensada como dança afrodescendente no seu poder simbólico,
dentro do enfoque sociocultural do corpo, como um relevante
componente artístico-cultural afrobrasileiro. É observada nestas
danças de terreiro enquanto fator cultural de transmissão
de gestos, técnicas, significados e sentidos inerentes a uma
identidade particular, construída numa casa específica de
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candomblé, devendo haver variações com relação a outras
casas.
As danças dramáticas afrobrasileiras compõem em
conjunto com os batuques e sambas, um amplo universo da
dança de base africana na cultura brasileira. Constituem parte
do patrimônio imaterial legados pelas populações negra, sendo
importante eixo promotor de identidades sociais. Estas danças
de matriz africanas podem ser pensadas como conjunto cultural
específico na cultura brasileira (CUNHA JUNIOR, 2010).
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ORIKI DE OIÁ
Chega Oiá para carregar chifre de búfalo
Oiá dona do marido magnífico
Mulher de guerra
Mulher de caça
Oiá encantada
Que espécie de pessoa é Oiá?
Onde ela está o fogo aflora
Mulher que olha como se quebrasse abaças
Oiá, teus inimigos te viram
E espavorido fugiram
Eparrei, Oiá ô.
Antonio Risério (1996)
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CAPÍTULO 3
A HISTÓRIA DE UM TERREIRO EM
FORTALEZA
1 OS CANDOMBLÉS E AS UMBANDAS
Os Candomblés são religiões originarias das culturas
africanas. Por esta razão podemos defini-los como religiões de
matrizes culturais africanas. Estas religiões de matriz africana
no Brasil são organizadas em dois grandes grupos, as Umbandas
e os Candomblés. As diferenças entre estes dois grandes grupos
são dadas pelas origens. Os Candomblés são originários de
regiões particulares africana, sem as inclusões externas a estas
regiões e as Umbandas têm influências múltiplas de diversas
regiões. Nós usaremos os termos Candomblés e Umbandas no
plural visto que nas diversas regiões do Brasil estas religiões
ganham nomes regionais, como Xangôs, Juremas, Xambas,
Batuques, Macumba, Pará, Tereco, Cambinda, Quimbanda,
Catimbó, Babucuê, Tambor de Mina, Cabula, Pajelança. Etc
(BASTOS, 1979).
Além das religiões, muitas festas e grupos de festeiros
da sociedade brasileira são também fenômenos de matriz
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africana. Congo, congadas, (LINS, 2009), marujadas, Ticumbi,
Maracatus, Moçambiques, Reisados, Jongos, Batuques, Lundus
e Sambas são festas e danças resultantes das culturas africanas
(AUGRAS, 2008), (ANDRADE, 1962), muitas vezes com alguns
acréscimos das culturas indígenas. Diferente do que alguns
folcloristas acreditam estas não tem nada ou muito pouco da
cultura portuguesa. A cultura do boi, do gado e do couro, muito
presentes no nordeste brasileiro são também culturas de matriz
africana como bem nos mostra Viviane Morais na sua tese de
doutoramento (MORAIS, 2009).
Três são as matrizes dos Candomblés brasileiros. Os
Candomblés vindos do Congo e Angola são denominados
de Candomblés bantos, devido estarem fundamentados nas
culturas das regiões bantus e usarem línguas como o Kibundo
e Umbundo que são línguas africanas das regiões do Congo
e de Angola. Os candomblés vindos das regiões de línguas
Yorubanas são denominados de Candomblés Nagôs e Geges. Os
candomblés da região do Benin e de Gana formam um terceiro
grupo com línguas Fon.
Nas culturas africanas tudo é resultado de uma forma de
energia. As energias se compõem de diversas formas, dando
origem aos seres da natureza (CUNHA JUNIOR, 2009-1). Dentre
os seres da natureza o ser humano tem todo o universo em torno
de si, e o equilíbrio das forças da natureza depende da intervenção
humana, tanto no plano material com espiritual. As sociedades
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africanas são compostas de diversas hierarquias sociais e parte
importante da hierarquia está relacionada com os anciões, como
os reis e com os chefes religiosos. Todas as gerações passadas
são cultuadas como fonte de conhecimento e como fonte de
preservação da comunidade local. As representações sobre as
gerações passadas, sobre os reis e pessoas importantes para
sociedades passadas são os fundamentos das religiões de base
africanas. Embora nas religiões africanas Deus seja um só, têm
um plano intermediário relacionado com os ancestrais antigos.
Os Candomblés são religiões de cultos dos ancestrais e tem
como função o estabelecimento deste equilíbrio do universo. O
pensamento do Candomblé está relacionado com a relação dos
seres humanos com a existência do mundo material e imaterial
no presente. É organizado de forma simbólica, sendo os rituais,
gestos, mitos e danças, partes dessa organização. A relação
entre os seres da natureza e os seres humanos é o sentido maior
dos Candomblés, sendo neste sentido uma religião bastante
ecológica.
As religiões dos Candomblés são as religiões de culto
aos ancestrais. São santos que representam a criação de
comunidade e sociedade nas regiões africanas. Os ancestrais
são representados como fontes iniciais dos conhecimentos das
sociedades e como fontes da manutenção dos equilíbrios sociais.
As vidas e os feitos dos ancestrais ficam representados nas
histórias, provérbios, mitos, cânticos e danças que são realizados
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nos terreiros. Em cada um dos três grupos de candomblés os
ancestrais são denominados de Nkiquices ou Inquices, vindo
das línguas Bantus, de Vodus, vindo do Fon, e de Orixás vindo
do Yoruba.
As Umbandas, também como os Candomblés, têm os
cultos aos ancestrais. Mas acrescenta-se aos santos africanos,
santos cristãos (do cristianismo ortodoxo Etíope e Egípcio
de início, antes da vinda dos africanos ao Brasil, santos do
cristianismo católico, através da conversão do rei do Congo em
reino cristão em 1460, depois de santos católicos no Brasil).
Na organização da Umbanda tradicional, de origem africana,
interfere a existência da Pemba como escrita sagrada dos
ancestrais. A Umbanda existe e existiu em Angola e Moçambique.
Sofreu assim como o Candomblé adaptações no Brasil. São as
inclusões de caboclos e índios (CUNHA JUNIOR, 2008).

2 A ORGANIZAÇÃO DAS RELIGIÕES DE MATRIZ
AFRICANA
A organização das sociedades africanas tradicionais
implica na existência de princípios civilizatórios africanos
comuns a todos os povos do continente. Estes princípios são:
Os africanos pensam a vida como a composição de
tipos de energias que precisam estar sempre em equilíbrio.
Estas energias podem ser interpretadas como as do mundo
Editora Via Dourada

Marlene Pereira dos Santos | 61

visível, do mundo invisível e as forças da natureza. A religião
é o conhecimento que permite o estabelecimento do equilíbrio
entre essas energias. O conhecimento vem da experiência
acumulada pelas gerações passadas, dos ancestrais e dos mais
vividos. Assim os anciões como os ancestrais fazem parte
integrante da transmissão dos conhecimentos das religiões
de matriz africana. Nestas religiões, desde iniciação até o fim
da vida terrena, os participantes se consideram em constante
aprendizado. As hierarquias num terreiro são estabelecidas
baseadas nos conhecimentos obtidos e no tempo de vida
religiosa dos membros (SANTOS, COSTA, 2007). Nas forças
da natureza as religiões africanas prestam um grande sentido
da importância do universo da botânica e das transformações
empreendidas pela composição da Água, do Fogo, do Ar e da
Terra. Os ancestrais mais antigos receberam denominações
diferentes por regiões, tais como: Inquisses (Congo e Angola),
Orixás (Nigéria), Vodus (Benin). Estes ancestrais mais antigos
representam as forças da natureza e o aprendizado humano
sobre como lidar com elas. Estes ancestrais são parte do mundo
invisível e podem ser considerados como intermediários entre
o Deus único e as vidas na terra. Autores como Arthur Ramos
(RAMOS, 1979) numa tentativa de classificar os africanos no
Brasil pela sua origem distinguiu quatro grupos culturais. As
culturas bantos, com povos vindos das regiões de Angola, Congo
e Moçambique. As culturas sudanesas dos povos vindos da África
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Ocidental, compostos por Iorubas, Dameanos e Ganenses. As
culturas guineanas – sudaneses islamizados, de povos também
da África Ocidental (Haussas, Mandingas, Fulas) e da região
do Oceano Indico. Esta classificação é muito imprecisa, mas
tornou-se moda acadêmica ficando nos livros como os Bantos
e os Sudaneses.
Os povos de língua Bantu ocupam mais da metade do
território africano: a região central e sul do continente. Foram
os primeiros a
serem trazidos para o Brasil e constituíram
a maioria nos 200 primeiros anos da colonização. Portanto,
foram os que mais influenciaram na cultura brasileira. O samba,
quilombo, congadas, reisados e moçambiques são exemplo da
marca dos povos línguas Bantu no Brasil. No entanto dentre as
religiões de matriz africana a que mais se difundiu no Brasil foi
o Candomblé de Orixás, de origem Ioruba, também conhecido
como os Nagôs.
Para falar da estrutura do Candomblé vamos nos
referir aqui aos Nagôs apenas, sendo que os demais têm uma
semelhança com este (SILVA, 1994). A organização da hierarquia
do terreiro é dada pelo: O zelador ou pela zeladora da casa –
Yalorixá ou Babalorixa. Conhecidos como Pai ou Mãe de Santo.
Os pais e mães pequenos. A segunda pessoa na hierarquia da
casa são os Filhos de Santo; os mais antigos com cargos na
casa tidos como as Equedes para as mulheres e os Ogãs para
os homens. Dentre os Ogãs temos os Alabes, especializados
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em músicas, percussão e cânticos. Os Ogãs especializados
nos cortes das carnes de animais denominados de Axogum.
Os Filhos de Santo com mais de sete anos de vida religiosa
na casa de santo são denominados de Ebomi, estes passaram
pelos rituais de confirmação chamada de Decá. E consideramse pessoas já com conhecimento suficiente e adultos. Os Filhos
de Santo apenas iniciados e ainda com muito para aprender
são denominadas de Iaôs. Os Abiãs, pessoas que frequentam a
casa, mas não foram iniciados.
A função da religião dos Orixás é manter o Axé, ou
seja, fazer crescer o conhecimento que harmoniza as forças da
natureza, como os mundos invisíveis e visíveis. O Axé é menor
parte de tudo que existe. Trata-se de um elemento da energia
fundamental em tudo. Os Orixás são ancestrais mais antigos
e representam grupos de conhecimentos e feitos dos seres
humanos do passado. Eles inspiram e conduzem as pessoas no
presente. Sendo que cada iniciado tem um Orixá de inspiração
do seu comportamento psíquico social. Este Orixá é denominado
como o de cabeça de cada pessoa, o dono do ori.
Os Orixás mais conhecidos no Brasil são dezesseis
(SIQUEIRA, 2004), denominados como:
Exu é o Orixá que abre todas as atividades do Candomblé.
É um Orixá que comanda os caminhos, os mercados. Simboliza
a dúvida e a contradição, como também a procriação e o prazer
na sociedade. Devido às contradições que este Orixá apresenta
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a sua compreensão é difícil. Na sociedade africana não existe a
contradição entre o bem e o mal. Mas sim de uma complexidade
maior determinada pela necessidade de estabelecer o equilíbrio.
Trata-se do Orixá que faz a ligação entre o céu e a terra.
Conhecido por diversos nomes, como o rei dos Orixás. O dono
dos caminhos. O conhecedor do poder. O supervisor dos outros
Orixás. Exu Odara, o que tem tudo de bom.
Exu tem como um de seus símbolos o ogó (bastão com
cabaça que representa o falo, que tem o formato de pênis)
que representa a procriação e que tem o sentido de fartura e
prosperidade nas sociedades africanas. Devido às interdições do
sexo e da sexualidade nas sociedades européias cristãs, o pênis,
o sexo e as dualidades do Exu este é visto por esta sociedade
como uma espécie de ser diabólico. Outro detalhe é o tridente,
este é um símbolo magística do ternário em conjunção com a
mãe terra, ou seja ele possui três pontas voltadas para cima,
buscando alcançar o limiar das altura se, com isso, a evolução
espiritual que se faz necessário a todos os seres. O tridente
por alguns são chamados os chifres, estes que nas sociedades
africanas representam a posse de bois e búfalos, é um símbolo
de poder. Exu possui o tridente como seu símbolo que no
cristianismo neopentecostal é lido de forma errada como os
chifres do diabo. Destacamos que cultura africana não existe o
diabo.
Ogum é Orixá da representação dos avanços técnicos da
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sociedade do ferro na cultura africana. Também é Orixá que
tem relação com a justiça.
Oxalá que é um Orixá pacificador das sociedades. Um
Orixá considerado pai de todos os demais.
Xangô é um Orixá que foi um rei na região da Nigéria.
Trata-se de um grande guerreiro. Por isto os símbolos são o
machado, os raios e o fogo.
Oxossi é o Orixá que representa a época das caças.
Portanto é um caçador. Preserva os animais e caça apenas para
as necessidades da sociedade.
Iemanjá é Orixá feminino ligado a conquista das águas e
dos mares. Ela é ligada aos pescadores. Das águas e da criação.
Oxum é também uma das Orixás femininas ligadas as
águas doces, a beleza, a maternidade, mas também é um grande
guerreira, que foi uma grande rainha africana. Trata-se de um
Orixá ligado ao poder e a bravura. O poder e a bravura nas
sociedades africanas não são apenas característica masculina.
E sua cor é o amarelo.
Iansã, também denominada como Oya é a rainha dos
ventos e das tempestades. Tem também uma semelhança
com Oxum devido às características fortes como guerreira e
soberana. Tem a característica de ser protetora das pessoas
pobres.
Obá guerreira, usa escudo, arco e flecha ofá.
Ossaim é o Orixá ligado as folhas. Conhecedor das raízes,
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folhas e ervas medicinal. Tem uma centralidade no Candomblé,
pois nada se faz no nesta religião sem as folhas.
Orumila é o Orixá que representa a sabedoria o
conhecimento.
Omolu ou Obaluaiye é aquele que leva embora as doenças.
Oko é o Orixá da agricultura.
Ibeji são Orixás crianças gêmeas que representam as
necessidades das crianças na sociedade.
Odudua Orixá que representa a criação dos elementos da
natureza.
Egum. Orixá que representa o mundo invisível dos seres
mortos.
Oxumare é representado pelo arco íris. Representa
os ciclos da natureza, ou os ciclos como os estados da água,
liquida e vapor. Os ciclos como o dia e a noite. Tem relação com
o exótico e o misterioso.
Iroko é o Orixá que representa a ancestralidade.
Simbolizado pelas árvores grandes e centenárias. Representa
também história dos lugares e tais como os terreiros.

3 OS SISTEMAS
CANDOMBLÉ

DE

ADIVINHAÇÃO

NO

O Ifá representa um conjunto de conhecimentos que
possibilita uma reflexão sobre o destino das pessoas. Através
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de ifá, podemos consultar as possibilidades sobre o destino. O
destino das pessoas e tudo o que existe podem ser desvendados
por meio da consulta a ifá, o oráculo, que se manifesta pelo jogo.
Ifá é o Orixá da adivinhação e para tudo deve ser consultado.
Existem alguns tipos de jogo para a consulta do destino. Dois
destes jogos são o Opelé Ifá e o jogo de búzios. Estes jogos
são baseados em um sistema matemático, que estabelece 256
combinações resultantes dos 16 (odús ou búzios) usados no jogo,
multiplicado por 16. Tudo que se faz no Candomblé depende da
consulta a um desses jogos.

4 OS TERREIROS
As “roças”,” casas-de-santo”,” os terreiros” ou casasde-candomblé são denominações correntes utilizadas para
denominar os espaços de culto aos deuses, divindades africanas.
São locais onde se reverencia os ancestrais e respeita os
elementos da natureza que são: terra, água, ar e fogo, de acordo
com as tradições culturais as quais herdaram de relações com
grupos étnicos africanos que mesmo tendo sofrido opressões
de toda sorte, consegue manter viva a base de sua cultura, que
assim transmitiu de gerações a gerações. São raízes da África
mítica que foram plantadas e reelaboradas ou replantadas no
contexto brasileiro.
Terreiro lugar de reunião, de festividade, de brincadeiras
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da família, lugar de reunião religiosa.
Lembro-me que quando criança ia para o interior (sertão)
e, à tardinha as crianças mais velhas se reuniam com as crianças
mais novas para brincar e dançar em rodas no terreiro da casa
da minha tia ou avó. E hoje vejo as festas e culto aos orixás no
terreiro, onde a família de santo se reúne, cantam, dançam;
trazendo para o presente as velhas lembranças de infância, que
me faz compreender o que é terreiro de Candomblé.
Terreiro na religião de Candomblé se define como espaço
litúrgico, lugar sagrado onde se planta o axé, cultua-se os
orixás e se reverencia os ancestrais; também compreendendo
sua territorialidade física, mas enquanto centro de atividades
litúrgicas e polo irradiador de força, de axé, a força estruturante
da comunidade de santo, da comunidade de terreiro.
O terreiro geralmente é composto do barracão, os quartos
de santo, os assentamentos dos orixás e casa do pai de santo,
onde ele reside com seus familiares consanguíneos e às vezes
alguns familiares de santos. Em sua maioria, sua residência
fica no mesmo território do terreiro, pois o terreiro é todo esse
conjunto.
Os participantes dos diversos tipos de Candomblés e
Umbandas se autodenominam como povo de Santo. Ou seja,
todas as pessoas que tem um santo de cabeça. Os iniciados no
Candomblé e na Umbanda durante a sua iniciação recebem um
Orixá que domina a sua cabeça. Ou seja, um Orixá pelo qual
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esta pessoa dentro da comunidade será responsável pela sua
representação e pela realização de preceitos dirigidos a este
Orixá.
O terreiro é local de instalação física e simbólica de uma
família de Santo. Família de Santo é um grupo particular que
tem um responsável formador da comunidade, denominado de
Ialorixa ou Babalorixas. As pessoas depois de um longo período
de aprendizado dentro de um terreiro, uns recebem autorização
para irem abrir seu próprio terreiro e assim transforma-se em
uma nova família, uma nova casa, um novo terreiro. O terreiro
é um local sagrado para a comunidade deste terreiro. Neste
lugar ficam assentadas energias ligadas ao campo do invisível
que são respeitadas pelos membros do terreiro. Todos os Orixás
têm as suas casas dentro de um terreiro. A arquitetura de um
terreiro inclui o barracão, as moradias dos membros residentes
no terreiro, as casas dos orixás, os quartos para recolhimentos
das pessoas em períodos de obrigações, as cozinhas e os locais
para criação de aves e animais em uso nas comidas do terreiro.
Dentro do perímetro físico de um terreiro existem
árvores, pedras e fontes de águas visto que a religião dos Orixás
tem forte ligação com a natureza. Hoje nem todos os terreiros
tem as suas fontes de água devido a sua instalação no meio
urbano.

5

A PRESENÇA DE RELIGIÕES DE MATRIZ
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AFRICANA E DA CULTURA NO CEARÁ
Trabalhos acadêmicos atuais mostram que as religiões
de matriz africana são muito difundidas nos Ceará, mas tem
pouco registro social destas (MADEIRA, 2009), (BANDEIRA,
2009), (NUNES, 2007). A memória histórica sobre estas
religiões apresentam o seu aparecimento pelo menos há 60
anos em Fortaleza, como o terreiro da Mãe Julia. No Cariri têm
registro mais antigo indo para os anos de 1930 (NUNES, 2007).
Na indica que não tivessem terreiros em datas anteriores.
As migrações de negros da Bahia, do Maranhão, Piauí e
Pernambuco são tidas como as fontes das religiões africanas
no Ceará. Temos também as trocas com o Rio de Janeiro e São
Paulo com relação a migrantes trabalhadores nestes centros
urbanos que regressaram ao estado Ceará trazendo as religiões
da Umbanda e do Candomblé. As festas de matriz africana são
muito difundidas na cultura do Ceará, embora não sejam vistas
como parte da cultura desta origem. As culturas do gado e do
boi são muito amplas nas sociedades africanas e tem grande
difusão nas culturas do Ceará, Piauí e do Rio Grande do Sul.
A carne seca e carne do charque têm os menos princípios. Em
Fortaleza o maracatu é muito conhecido. Descrito como uma
festa de cortejo esta é uma tradição ligada a população negra e as
origens africanas. A origem do Maracatu está na religiosidade
africana e afro-brasileira. A música rítmica do maracatu tem
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nascimento nos denominados pontos de Macumba (Pontos
de Macumba referidos aos cânticos da Umbanda) (SILVA,
2001). Os maracatus aparecem sempre juntos aos terreiros de
Umbanda e Candomblé, ou as Irmandades Católicas de Pretos
e Pardos (NONATO, 2001). São partes das festas e dos cortejos
públicos dos mesmos. Maracatus, Congos, Congadas e Reisados
têm alguns elementos expressivos e de origens em comum. São
ligadas as festas de reis e rainhas representando episódios da
história de reinos cristianizados de Angola e Congo no século
15 na África. Estas festas têm influencias fortes que podem
ser cristianismo ortodoxo africano, do cristianismo católico
europeu e também do Islamismo. Os maracatus, congos,
congadas e reisados são denominados por Mario de Andrade
(ANDRADE, 1954) como danças dramáticas de cortejo. Elas
existem de norte a sul do Brasil. Mesmo aparecem fora do
Brasil, no Uruguai e em Cuba. São chamados de Candomblés
no Uruguai e de cabidos em Cuba. A presença destas festas
em lugares que não tiveram colonização portuguesa desmente
a ideia difundida no Brasil que seriam de origem deste país.
O grupo das danças dramáticas de origem africana inclui os
Mocambiques, Marujadas, Taieras, Cheganças, Cucumbis e
Marabaixos. Muitas destas não mais encontradas no Ceará.

6 O PRECONCEITO E RACISMO CONTRA AS
RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA NO CEARÁ
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Nas formações urbanas das cidades brasileiras sempre
vamos encontrando as marcas das africanidades dadas pelas
presenças de terreiros de Umbanda e Candomblé (ANJOS, 2006).
Esses terreiros existem em quantidade nas cidades do Ceará,
em Fortaleza e Juazeiro do Norte (NUNES, 2007), (BANDEIRA,
2009). Devido ao preconceito é negada a sua existência e
muitos dos seus frequentadores têm vergonha de declarem
participantes das religiões da Umbanda e do Candomblé. As
religiões de origem africana são vistas como coisa ruim, acusadas
pelos cristãos, como” coisa do diabo” e os lugares de terreiros
são falados como lugar de prostituição e maus hábitos. Devido
aos terreiros terem as imagens de Exu na entrada, devido ao
moralismo e ao desconhecimento são confundidos com o diabo.
A imagem do diabo causa medo e temor do que o povo chama
de feitiçaria. As imagens dos valores do mundo cristão europeu
são transferidas para a classificação das imagens do Candomblé
e da Umbanda, causando temor à população não esclarecida
dos fatos e das finalidades desta religião. A rejeição às imagens
e valores africanos é forte no geral da cultura local, mesmo nas
escolas e outras instituições de ensino como faculdades. Esta
rejeição implica em discriminações que generalizam as religiões
e as pessoas negras. Toda discriminação sobre a religião e a
cultura de base africana recai também sobre a população
negra como uma generalização social (SANTOS, 2007). Outro
problema que acompanha os preconceitos é com relação a
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homossexualidade. Como as religiões de base africana não usam
discriminar os hábitos sociais a presença de homossexuais é
aberta nos terreiros. Isto leva os preconceituosos imputar a
homossexualidade como parte da religião. Ficam associadas
duas práticas de preconceitos contra as religiões do Candomblé
e da Umbanda. Os textos escolares discriminam quando não
classificam o Candomblé e Umbanda como religiões, mas sim
como “seitas” e “cultos”. Ficam com denominações diferentes
de outras religiões como o Cristianismo ou o Budismo.
7 O HISTÓRICO DO TERREIRO DE FORTALEZA ILE
AXÉ OLOJUDOLA
O histórico da Roça de Candomblé Ile Axé Olojudola, casa
de Xango, o Asé Oba lua Agauju, é retirada nesta monografia de
uma entrevista feita em fevereiro de 2009 (SANTOS, 2009-1)
com o Babalorixa Aluisio de Aganju, Aluisio Rocha de Souza,
nascido no dia 17 de outubro de 1958, estando com 51 anos.
Na entrevista o Babalorixa se refere a sua casa de
Candomblé como Roça em lugar de Terreiro. Explica uso do
termo Roça como o lugar e solo sagrado, onde são plantados
as sementes e os conhecimentos, que teve como adubo o Axé,
onde é plantado o axé, conhecimento que serve na cabeça pelos
iniciados que são Iaos,estes são frutos que darão outros frutos por
darem prosseguimento abrindo novas roças onde tendo novos
filhos que são novas sementes. Este terreiro, espaço sagrado,
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tem uma preparação para ser constituído como tal. Recebe um
nome em língua Ioruba, no caso Ilê Axé Olujuduola. O endereço
geográfico é Rua Jorge Ralpp, 420, bairro do Mondubim.O lugar
é na periferia da cidade de Fortaleza num bairro constituído a
cerca de 30 anos quando se deu a expansão da cidade na direção
de Maracanaú (SANTOS, 2007), como a constituição de áreas
de conjuntos residenciais nas décadas de 1980. Na literatura
sobre Candomblé encontramos várias histórias de terreiros
antigos como foi o caso do Terreiro Axé Opô Afonjá, narrado
pelo mestre Didi (senhor Deoscóredes dos Santos) (SANTOS,
1962), ou do Candomblé da Barroquinha, realizado Renato da
Silveira, (SILVEIRA, 2006) ou ainda da Nação Xamba do Recife
(COSTA, 2009). Como forma de conto Henrique Cunha Junior
em Elegua narra o panorama da instalação de um terreiro
(CUNHA JUNIOR, 2009-2). Os terreiros procuram lugares
afastados, pois necessitam de um terreno amplo, que tenha boa
vegetação e se possível fonte de água. Os lugares de instalação
dos terreiros no início deste são ermos e distantes do centro
urbanos, que com o tempo são incorporados às cidades e sendo
também fonte de conflito com o urbano.
Pai Aluísio nos conta da sua entrada no Candomblé
(SANTOS 2010). Este teve o seu primeiro transe quando
tinha 17 anos, sem entender muito bem que tipo de energia
se manifestava. Era participante dos movimentos de jovens da
igreja católica e tinha a mãe ligada ao espiritismo Kardecista.
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Com o tempo veio a conhecer o Candomblé e percebeu aí
a sua vocação religiosa. No início da conversa o Senhor Aluísio
começa dizendo ter sido marinheiro, um homem do mar, mas
que ao regressar a terra numa das viagens é que encontra a
religião do Candomblé. Tornou-se iniciado ainda jovem, e com
o tempo foi reconhecendo as responsabilidades com a religião,
até chegar a ser babalorixá, ou seja, zelador de um terreiro. Diz
que há mais de trinta anos pensou muito e tinha muita dúvida
sobre como dar continuidade a sua vocação religiosa, que hesitou
muito em tomar a decisão de abrir esta casa de Candomblé.
Tinha medo em confundido com pessoas desonestas que usam
a religião do Candomblé de maneira errada.
Como Pai de Santo construiu aos poucos a casa (Casa
de Santo), que chama de roça ou de terreiro, ao longo do seu
depoimento. Ele nos narra que foi construída aqui quando
o bairro não tinha nada, era um local afastado dos bairros
movimentados de Fortaleza. Mas ainda assim causava certo
temor dos poucos vizinhos que comentavam com preconceito
que era casa de macumbeiro. Diziam para não passar por perto
por ser um local de macumba e de coisas do mal. Entretanto
executou uma paciente e longa política de boa vizinhança,
realizando trabalhos para a comunidade do bairro, tornando
o terreiro conhecido como local de bondade social onde faz
doações de presentes para as crianças, e dedica cuidados aos
aflitos e doentes, e procura realizar atividades sócio-educativas.
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Todos os anos por volta do período natalino, o pai de santo
junto com seus filhos faz uma festa, as crianças e jovens da
vizinhança apresentam coral, teatro, e cada um sai com seu
presente. As festas dedicadas às divindades são verdadeiras
confraternizações familiares que demonstra que o terreiro é
local de culto as divindades, e também de prática da bondade. A
comunidade pode participar da festa e saem alimentados sem
ter que pagar por nada.
Ele fez as pessoas passassem a ver que o seu terreiro e
os seus Filhos de Santo vivem a sua religião com respeito a
princípios éticos e humanos, que não é uma religião do diabo,
mas uma religião de Deus na forma africana. Que a casa está
sempre aberta para receber bem todos que vierem. Fala com
orgulho da festa anual que realiza para as crianças do bairro
e que garante um presente de fim de ano a todo mundo, para
todas as crianças da comunidade. Através das festas pouco a
pouco os vizinhos foram se tornando amigos, hoje diz ele além
de fazer uma grande festa de natal, a casa é respeitada por todos.
Uma das coisas interessantes é a realização de um coral de
crianças no terreiro. Este as pessoas dão o maior valor. Também
faz peças de teatro, sem fins lucrativos, com a finalidade de
proporcionar a felicidade aos seus vizinhos.
No seu relato o Pai Aluísio nos leva a reconhecer a
existência de um rico legado cultural na religião dos Orixás.
Fala dos cânticos, das danças e dos trabalhos da religião. Mas
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não se detêm muito na religião em si e sempre destaca a função
social do seu terreiro e o seu desejo em fazer dali um local de
cultura e aprendizado para a comunidade do bairro.
Ele também nos narra uma existência de preconceitos
sobre a religião. Nos fala da dificuldade do seu neto na
escola e dos problemas causados pelos professores que não
compreendem como uma religião. O depoimento nos fala na
verdade da vida de três gerações de pessoas neste terreiro de
candomblé. As histórias do terreiro são entremeadas com as do
bairro e, sobretudo com a dos preconceitos e dificuldades em
ser praticante de uma religião como ele frisa com orgulho, uma
religião de negros.
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ORIKI DE OSSÃIN
(Em Yoruba)
Cantado nos terreiros de nação Nagô.
Ewe asa ko jê
Ewe o ni ti se gun
Ewe oasa ko jê tan tan
Ewe o ni t`Orisa
(Marco Aurélio Luz)
Nas religiões africanas temos uma grande ligação com a
natureza e a humanidade. Em relação aos povos Yorubas este
culto a natureza se expressa de diversas formas uma delas é da
relação da religião com a medicina e uso de plantas medicinais
(LUZ, 1995).
Kosi ewe kosi Orisa, significa que sem folhas não há
Orixá, ou seja, não há candomblé. As folhas contêm poderoso
axé de forma que elas são essenciais ao candomblé.
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CAPÍTULO 4
UMA FESTA NO TERREIRO E AS SUAS
DANÇAS
1 EXPLICANDO O SIGNIFICADO DAS FESTAS E
DANÇAS
As culturas africanas e afrodescendentes são culturas
festivas. Os rituais de festas não expressam necessariamente
a alegria, mas principalmente a solidariedade e respeito
aos membros que são fundamentais para a manutenção da
sociedade. Todos os fenômenos sociais, religiosos ou laicos, são
festivos nas sociedades africanas, compostos de danças, cânticos,
músicas, comidas e apresentação de formas simbólicas, como
mascaras pinturas, altares e objetos.
Os festivais, durando vários dias são muito comuns
nas sociedades africanas. Estes festivais contêm sempre
interpretações amplas teatralizações, muita roupagem,
máscaras, símbolos, danças e músicas. O teatro de rua dos
festivais africanos é uma das origens do teatro realizado nas
festas brasileiras como as Congadas, Moçambique e Bumbas
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meu boi, ou bois.
Como as festas são importantes nas culturas africanas e
afrodescendentes o Candomblé realiza diversas festas durante
o ano. Estas festas possuem um calendário que varia de terreiro
para terreiro. Os ancestrais ou os santos dos Candomblés são
festejados em grupos, de acordo com as suas qualidades, com
relação as suas energias. Geralmente são cinco os grupos de
festas:
Os ancestrais ligados a família: Omulu, Nanã, Xangô,
Oxumaré.
Os ancestrais ligados ao branco: Odudua e Oxalá. (A cor
branca nas sociedades africanas pode ser ligada a morte.)
Os ancestrais ligados as águas ou ao feminino: Oxum,
Iemanjá, Oba.
Os ancestrais ligados a floresta e a caça: Oxossi, Logun
Ede.
A festa a todos os ancestrais. Os orixás homenageados
são escolhidos pelo jogo de búzios.
As festas para as comunidades de terreiro são os
momentos de rituais públicos, da realização das preces, de
louvação e de renovação da vida. A festa é o momento onde
todos os membros da comunidade participam e mostram a força
do conjunto. As festas são momentos em que a comunidade
expressa a sua identidade. Tomando como base as histórias dos
Orixás as festas celebram passagens da vida desses ancestrais
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e dos participantes da comunidade de terreiro. São celebrados
nas festas os nascimentos, a escolha dos nomes das pessoas,
o plantio, as colheitas, as batalhas e até mesmo a morte. Nas
comunidades de base africana a morte é uma festa (FRANCO,
2007)
As festas têm a função de repassar os valores sociais do
grupo social do terreiro e de reafirmação da sua organização
interna. As festas são celebrações da herança ancestral africana
e afro-brasileira. Nas festas a comunidade se desdobra para
mostrar tudo de bonito, farto e perfeito que possa realizar,
para seus membros e os visitantes. A festa tem a função de
integração da comunidade de um terreiro com a sociedade
mais ampla. As festas de terreiro são abertas aos participantes
de outras religiões e de outros terreiros. As festas de terreiro,
através dos cânticos, são ocasião de rezas, preces e oferendas,
como de agradecimento pela alegria da vida.
Da entrevista com Pai Aluísio (SANTOS, 2009-1) pode-se
concluir que as festas (períodos de rezas e trabalhos de oferendas
como agradecimento) no terreiro são de três tipos: a) as festas
do calendário do terreiro, denominadas grandes festas. b) as
festas de iniciações e de obrigações de um, três e sete anos,
que são festas mais ligadas à família. c) as pequenas festas
semanais. No caso da “Roça de Candomblé Ile Axé Olojudola”
do Pai Aluisio, realizada todas as quartas feiras e denominada
como “Amalá de Xangô”. Uma festa interna onde ocorrem
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agradecimentos às energias transmitidas por Xangô e também
a confraternização dos membros da casa. Uma reunião com
rara participação de público externo ao convívio do terreiro.
As festas do calendário da Roça de Candomblé Ile Axé
Olojudola são na seguinte ordem: Festa de Exu, seguida da
festa de Ogun, vindo depois as festas de Oxossi, Obaluaie e seus
irmãos da família Orixás Jeje, dado a continuidade do ano com
a festa para Xangô, seguido das Iabas e terminando o ano com a
festa do presente de Oxalá. Entremeadas as festas do calendário
podem existir as festa de iniciação de novos filhos da casa ou
da prestação de obrigações que são realizadas de tempos em
tempos a evolução do aprendizado dos filhos de Santo.
As festas de iniciação são pensadas como festas de
nascimento do Orixá na vida de uma pessoa. A iniciação
começa com a consulta a Ifá, através do jogo de Búzios para
determinar o Orixá que rege o Ori da pessoa, ou seja, a cabeça.
Depois existe um período de preparação e aprendizados do
iniciado. Esse iniciado fica recolhido no terreiro, num aposento
denominado de ronco, por um período de uma semana a vinte
e um dias, sendo que finalmente é apresentada como iniciada
numa festa de saída do santo. Da mesma forma existe festa de
confirmações dessa iniciação ou de prestação de obrigações em
períodos de um, três e sete anos.
A literatura no geral sobre festas trata-as sempre como
um espaço de transgressão à norma social, a existência da
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alegria, mas com certa irreverência. As festas de terreiro são
festas religiosas predomina a alegria, mas não existe lugar
para a transgressão as normas da comunidade de terreiro. As
festas do Candomblé são de profunda religiosidade e de muita
reverencia a ancestralidades e a tradição dos terreiros.
A dança nas festas de terreiro tem o seu conjunto
denominado como Xirê, o Xirê é uma palavra yorubá que
significa roda, ou dança utilizada para evocação ou ligação
dos orixás.. Neste conjunto de danças cerimoniais apresentam
uma variedade de características próprias, como distintos
ritmos, cânticos e estilos de coreografias que transmitem as
características e os fatos ligados à vida de cada Orixá. Nas
festas do terreiro as rezas são realizadas através de cânticos
que são puxados pelos Ogans, tendo resposta nos atabaques
e sendo seguida pela dança dos Orixás. A dança é o ponto
máximo da festa. Nela o Orixá vem transmitir a sua energia e
os seus conhecimentos ao ambiente e ao público participante.
Na dança em uma festa de terreiro, existem as rezas do Xirê e
as rezas do tambor Rum. Portanto, a cada uma destas rezas são
realizadas com um conjunto especifico de danças. O tambor
Rum chama o Orixá para dançar. Os sons tem o sentido de
transmissão da energia do Orixá. A percussão é essencial as
rezas e as cerimônias do terreiro. Nas palavras do Pai Aluisio
as danças são a linguagem dos sons, que tem relação com a
energia do Orixá.
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Da entrevista (SANTOS, 2010) com pai Aluisio retiramos
uma definição dele sobre a dança nas festas para os Orixás:
A dança é uma expressão corporal que o orixá libera
o movimento falando da linguagem a qual muitos
não têm a audição. É um meio de representar que
ele fala, fala sua mensagem através de mímica.
Existe um orixá chamado Obaluaei, Obalu (rei),
Obaluaei – rei do chão, então este Orixá mostra
para todas as pessoas o cuidado que nós devemos
ter, e a importância dos cincos sentidos, que tantas
vezes nos dispensamos nossas vistas, nosso ouvido,
nosso paladar, nossas mãos, cuidado que as vezes a
gente não tem com o corpo e que um desses órgãos
vitais que as vezes chegando a faltar, já pensou!A
importância que a mão tem, mas você não toma
cuidado, não prisma por isso; você se acidenta
alcoolizado, displicentemente mexe numa máquina
de triturar papel. Você não cuida, não valoriza seus
órgãos, então Obaluaei vem mostrando, ele vem
dançando, ele vem apontando, mostrando o tato,
a boca, o olho, o ouvido e todos os órgãos dizendo
assim: prestem atenção, valorizem, ele faz isto, pois
quantas pessoas está vendo um Candomblé, mas
não estar escutando, então ele faz todos os gestos
através da dança. Eu já observei aqui pessoas,
umas quatro que eram surdas, mas elas entendiam
e tinham achado muito bonito o orixá da palha
mostrando a importância do chão, da boca, dos
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órgãos dos sentidos.
A dança é este ponto que o orixá se comunica, que
todos eles falam a linguagem dos mudos.
Oxum quando ela vem tomar um banho, ela tira adê
que é a coroa, ela tira as pulseiras, ela tira o colar, ela
tira os brincos, então o candomblé é uma linguagem
simples e universal.

Como já foi dito nos parágrafos anteriores o conjunto
de dança de uma festa de terreiro é denominada de Xirê. A
organização do Xirê é explicada por Pais Aluisio como:
O Xirê significa a seqüência de reza e dança para
cada orixá. Então inicia conforme falei, seguindo
a ordem: à tarde, às quatro horas despacha a
quartinha para Exu, que tudo no Candomblé a gente
faz primeiro para Exu; para que Exu fique satisfeito
e tire todas as negatividades, todo atrapalho e não
venha atrapalhar. Este é um ritual fechado, é antes
do publico chegar, quando a noite chega, geralmente
9 horas começa a festa, se toca, começa o Xirê que
é a ordem na seqüência de reza e dança aos orixás,
Xirê.
O primeiro Orixá a dançar é Ogum, em seguida
vem Oxossi, o terceiro vem Omolu, quarto Ossain,
quinto Oxumaré, depois vem Nanã, vem Oxum, vem
Oba, vem Ewa, vem Iansã, vem Iemanjá, depois de
Yemanjá vem Xangô, vem Oxagian, Oxalá encera.

Da entrevista de com o educador Marcelo Santos tiramos
duas informações importantes sobre a dança de terreiro e da
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relação desta com a dança de palco:
A dança de terreiro do início ao fim ela está se
comunicando, ela estar dizendo que você está
comendo, está dizendo que você está se banhando,
ela está dizendo que você tá guerreando, que você
está caçando, ela está agradecendo ao público. Toda
movimentação da dança de terreiro tem um ato e
todo ato representa algo, então se ele está com um
ato para o céu, ele está representando Olorum, se
está com ato para a terra, ele está representando o
Aiê, se ele está caçando ele está fazendo movimento
de caça, ele está fazendo movimento com as mãos,
com os pés. Se ele está caminhando, a caminhada
dele é um pouco mais rápida, se tem vento os braços
movimentam; então com a dança de terreiro eu
acho talvez este seja o meu problema em relação
às danças contemporâneas, porque as danças de
terreiro elas me explicam tudo a todo o momento,
as danças de terreiro desde do ato inicial até o ato
final ela me explica; então assim que começa um
candomblé no primeiro ato ele já me explica.Quando
ele vem avamunha ele entra no público ele já está
explicando, agradecendo, abrindo, reverenciando,
começando os atos.
Então de repente eu vou para uma dança
contemporânea, eu preciso de vinte minutos ou meia
hora para entender o que foi o ato do cara á trinta
minutos atrás, no início da dança. Então talvez seja
esta a minha complicação, o problema esteja ai, por
que como venho de danças de terreiro, de danças
tradicionais, é eles já me explicam logo no primeiro
ato e às vezes estas novas danças contemporâneas
ou modernas nem todas conseguem no primeiro
momento explicar. Eu acho que tem que forçar
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mais a cabeça da gente pra gente entender isto é
bom também por que trabalha sua percepção oral,
visual e intelectual também porque você vai ter que
ir atrás de estudar, de pesquisar e isto vai aumentar
teu conhecimento.
Porque as danças de terreiro elas fecham um pouco
neste sentido. A dez anos atrás eu vi Ogum fazendo
um ato, daqui a quinze anos na música Ogum vai
continuar fazendo o mesmo ato, vai mudar a pessoa,
vai mudar uma forma de dançar, mas o ato continua
o mesmo.

Sobre as funções de pessoas do terreiro relativo a dança
Marcelo nos explica que:
As organizações da dança, como nós estávamos
falando de dança, o terreiro ele se organiza não
assim, a dança dentro do terreiro, ele se organiza
que as tias, as pessoas mais antigas; sabe uma
Iamorou, uma Ekede, uma mãe pequena ela passa
para os mais novos como se devem reverenciar
o santo, como se deve dançar para o santo, como
se devem fazer os atos. É lógico que isso depende
de cada um, mas eu mesmo já presenciei assim
pessoas que nunca dançaram, nunca fizeram curso
de dança, nunca tiveram uma aula de dança, chegar
dentro do terreiro a gente ensina e a pessoa vem
dançando, a pessoa vem e dança porque tem uma
entidade ali dançando; você tá ensinando não é a
entidade, você tá ali ensinando uma coisa especifica,
o ato especifico, uma cantiga especifica.
Você naquela música, você vai colocar naquela
cantiga a mão em baixo, você vai abrir os braços,
naquela cantiga você vai ter um ato pra frente ou pra
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traz, naquela cantiga você vai se prostrar no chão;
então dependendo da cantiga estes são os atos. Então
dentro de uma hierarquia de casa de santo, de um
Ilé axé os antigos passam para os mais novos, isso
independente de quem seja; um Ogã pode ensinar
uma iaô dançar, um pai de santo pode ensinar um
Ogã tocar, agora se a casa já tem uma estrutura
grande os Ogãs ensinam as pessoas a cantarem e a
tocarem, as Ekedes ensinam as pessoas a dançarem
e cantar, a vestir santo, então não existe assim um
grupo preparado só para a dança.

Também nesta entrevista Marcelo Santos nos fala da
existência de ritmos próprios de cada forma de dança.
Isso vai variar a cantiga e o toque, tem orixá que
dança Ijexá de um orixá, isso não quer dizer assim
que eu vou tocar um Ijexá para Oxum e Oxum só
dança Ijexá, nós vamos ter, dança Adarrum, dança
Opanijé e tem orixá que dança três, quatro ritmos,
têm os ritmos que são característicos algumas
qualidades, algumas Oxum que são guerreiras, elas
caçam e guerreiam. Nós vamos ter alguns Oxalás que
também, é o Oxalá mais novo, que ele dança não só
o Ixejá para Oxalá, não dança só o Igbim; ele dança
outros ritmos também junto com os outros, então
nós temos Exu, temos Ogum, Oxossin que pega o
aguerê, nós temos sim característica, Opanijé é de
Omolú, Alujá é de Xangô, Sato é Oxumaré, Agabi
pega para Ogum também, Adarrum de Ogum e Ilú
de Iansã, Ewé as folhas é Agueré, agueré de Ossain.
Mas isto não quer dizer que o orixá só pode ou só
dança este ritmo; nos permite alguns orixás também
acompanhar outro ritmo devido a família, devido a
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mãe,devido ser filho, teve algum contato, alguma
amizade do orixá com outro.
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ORIKI DE ORIMILA
(Orumila representa o princípio da sabedoria de
todo sistema oracular)
A amizade não admite três pessoas
A amizade admite duas pessoas
Se as pessoas forem sinceras a amizade
Poderá admitir dezesseis pessoas.
Oriki a Oxum
(José Beniste)
Oxum eu lhe chamo
Mãe graciosa, rainha do rio
Eu lhe peço vida longa
Eu lhe peço riqueza
Eu lhe peço filhos
(Jose Beniste)
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CAPÍTULO 5
AS IMAGENS DAS FESTAS E DANÇAS DE
TERREIRO
1 AS IMAGENS DAS FESTAS E DAS DANÇAS DE
TERREIRO DE CANDOBLÉ DO FINAL PARA O
COMEÇO
Neste final de trabalho é necessário contar sobre as minhas
motivações iniciais quanto às festas e danças de terreiros.
Tinha muita curiosidade sobre o terreiro de candomblé,
suas cerimônias religiosas, suas festas e seus mitos; então
comecei a perguntar as pessoas de terreiro as quais conheço:
porque tem festas, o que representa os orixás, suas roupas e
cores? Quanto mais perguntava mais apareciam curiosidades,
assim também busquei uma base bibliográfica que pudesse me
ajudar a obter mais conhecimento, ou seja, uma boa base teórica
para relacionar com a vivência da pesquisa e assim desenvolver
um bom trabalho.
Começo uma mágica viaje pelo mundo dos Candomblés
através de leituras dos seguintes livros: As Águas de Oxalá
(BENISTE, 2002), Muzenza (1998), Oriki Orixá (RISERIO,
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1996), Na Minha Casa (2003), Iemanjá mãe dos Orixás
(SELJAN, 1973), Galinha D’Angola (1998). A fogueira de Xangô
(1999). Estas bibliografias mostram que diferente do que dizem
que todo terreiro é igual, que todo Candomblé é igual, mostra
diversas diferenças e particularidades de cada terreiro, cada
nação, cada festa, cada Orixá.
Depois da revisão bibliográfica visitei por várias vezes o
terreiro do pai Aluísio no bairro de Mondubim em Fortaleza
Ceará, onde pude conversar por algumas horas com ele e ver que
os ensinamentos são repassados através da oralidade e a prática
vai firmando os conhecimentos. Há uma grande luta para manter
a tradição do candomblé, pois existe muito preconceito por
parte da nossa sociedade eurocêntrica, e racista. Mas há busca
para manter viva a tradição das religiões de matriz africana.
Pai Aluísio procura fazer isto através da preparação de seu neto
para ser seu sucessor, porém há um obstáculo muito grande,
porque as crianças por serem mais indefesas que os adultos,
são cruelmente vitimadas pelo preconceito institucional, social
e toda sorte de preconceito. Assim muitos não querem seguir a
religião, por serem mal tratados e gingados, como por exemplo:
“filho de macumbeiro”, outros xingamentos.
Desde criança ouvia pessoas dizerem que macumba
é do diabo, e ainda hoje, já adulta, continuo ouvindo pessoas
dizerem que macumba e candomblé são do diabo, que pessoas
praticam estas religiões fazem pacto com o diabo, são malignas
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e abominável a Deus; isto é o que sempre ouvi padres e
pastores falarem. Porém, ao por meus pés, pela primeira vez,
em um terreiro, depois de muito hesitar e ainda com medo,
mas fui para uma festa interna com poucos convidados,
somente para familiares e amigos, pois não era uma festa,
mas uma comemoração de um grupo de pessoas da casa e esta
comemoração se chama Amalá de Xangô. Nesta as pessoas
vestiam roupas brancas, um grupo de homens tocava atabaques,
enquanto mulheres e homens dançavam. Depois de se cantar
e dançar teve um lanche, com bolo, torta e refrigerante. Então
depois de um mês fui a uma grande festa na mesma casa que
foi a festa das Iabas, que são Orixás femininos; foi muito bonito
que até tive vontade de dançar. Apesar de ainda sentir medo,
também começo a sentir admiração e muita curiosidade.
O que acontece quando a pessoa entra em transe, porque
em alguns momentos a música é lenta em outro é rápida?
Sugiram muita duvidas, mas também adquiri
conhecimento sobre o candomblé. Assim quando comecei
fazer pós-graduação em cultura folclórica não conseguia ficar
quieta, calada diante de colocações absurdas e preconceituosas
de alguns professores na sala de aula. Sentia na obrigação de
ajudar ou pelo menos tentar expor conceitos que realmente
condiz com os ensinamentos desta religião de matriz africana
que é o Candomblé. Fui através das festas e dança, mergulhando
na História e Cultura áfrica e afrobrasileira, e cultura popular,
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foi um mergulho de corpo e alma, querendo conhecer mais,
querendo viver um pouco desta cultura tão rica, linda,
encantadora e envolvente.
Porém eu pretendia fazer todos os meus trabalhos
acadêmicos e inclusive minha monografia voltada para a cultura
afro-brasileira, mas não especificamente sobre Candomblé. No
entanto não sei se destino ou não, usando uma imagem da cultura
do candomblé, seria uma das encruzilhadas de Exu. Exu é visto
como o mestre das contradições e dos possíveis caminhos e dos
desafios: só sei que quanto mais procurava tema para escrever
mais eu ia conhecendo sobre terreiro e aparecendo ideias.

2 AS FESTAS NAS CULTURAS AFRICANAS
O continente africano abriga na atualidade mais de
cinquenta e quatro países reconhecidos pela ONU e um
conjunto de pequenos reinos que não constituem um país, mas
funcionam como enclaves dentro de países. Neste conjunto
de países temos uma variedade de regiões geográficas, com
diferentes climas e vegetações, como uma diversidade enorme
de línguas e culturas. Assim temos um continente de ampla
diversidade cultural, contendo, entretanto características que
uniformizam o continente. Trata-se de uma diversidade com as
mesmas raízes históricas e culturais, que quando comparado a
outros continentes nos mostra uma unidade. Esta diversidade
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dentro da unidade já existia no período da colonização do
Brasil sendo, portanto transmitida para a cultura brasileira e
produzindo aqui novas culturas afrodescendentes. As culturas
afrodescendentes no Brasil são produto da diversidade africana
reorganizadas aqui, sofrendo influências indígenas e também
europeias.
As culturas africanas tradicionais são comunitárias e tem
nas suas festas uma oportunidade de reforço da solidariedade
destas coletividades. Os conceitos sociais africanos compõem
um conjunto de valores que estão ligados aos valores religiosos
nas sociedades tradicionais. Estes valores sociais implicam na
valorização da família entendida, uma família que vai além dos
elos de parentesco biológico, como também na comunidade, esta
entendida como uma população do mesmo espaço geográfico,
tais como as vilas e as cidades. As festas são uma necessidade
para reunião compartilhar destes valores sociais. As festas
como grandes cortejas, envolvendo, teatralidade encenações,
músicas, danças e religiosidade são presentes nas maiorias das
culturas africanas tradicionais das diversas regiões do continente
africano. Desta mesma forma estas foram transmitidas para o
Brasil.
No conhecimento social africano e também no
conhecimento religioso africano consideramos que a sociedade
é organizada por manifestações de energias, denominadas
como forças vitais, a representação destas energias passam pela
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palavra, pelas músicas, pelas danças, pelo teatro, pelas artes e
pelas festas religiosas. Assim a reunião festiva de pessoas esta
presente em todos os atos sociais das sociedades tradicionais
africanas. As festas naturalmente implicam em teatro, com
as vestimentas, máscaras, músicas, danças e cânticos. Nas
sociedades africanas mesmo os funerais são atos festivos.
Sabendo que as sociedades africanas celebram a vida como um
ato festivo é que podemos entender as festas realizadas nas
cerimônias dos Candomblés e de Umbandas no Brasil, e da
mesma forma nos que assistimos e participamos em Fortaleza
durante a pesquisa dessa monografia.
As festas realizadas nos Candomblés e Umbandas são
parte da forma das culturas de matriz africana de homenagear
e reverenciar os seus ancestrais. Estas festas são como formas
coletivas de rezar, sendo que reza implica no teatro, na música
e nas danças. Estas danças representam as formas de vida
relacionada com cada um dos Orixás homenageado. De certo
modo as festas das Umbandas e dos Candomblés guardam
semelhanças com as festas do cristianismo antigo, onde
existiam representações da vida dos Santos e dos episódios
ligados a vida de Cristos. Embora os ritmos musicais não
fossem os mesmo e nem os conceitos sociais, a representação
festiva pode ser comparada e também comparada as festas
do catolicismo popular brasileiro. São festas com um clima
de grande respeito religioso, evocando os ancestrais de uma
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forma alegre. Uma diferença fundamental entre as festas
passadas dos grupos cristãos e as dos Candomblés e Umbanda
é a existência do transe hipnótico em parte dos membros das
festas. Partes dos membros iniciados na religião durante a festa
entram e transe hipnótico. Este transe hipnótico é explicado
pelos membros da religião como o momento no qual o Orixá,
que foi chamado pelos toques dos tambores, vem e dança com
as pessoas. Este transe hipnótico não tem nada de excessivo,
nem de incontrolável, como também não tem nada de feitiçaria
como as pessoas desinformadas imaginam divulgam. No estudo
que realizamos procuramos também a definição de feitiçaria, e
encontramos que se trata de uma prática religiosa de antigos
povos da Europa. A feitiçaria como é imaginada pela maioria da
população, e da qual muita pessoa tem medo, não se trata de uma
prática africana e sim de uma prática com origem na Europa.
Outro fator importante nos esclarecimentos prestados pelos
membros do Candomblé e da Umbanda é que existem pessoas
aproveitadoras e que se utilizam de falsa religiosidade para tirar
proveitos da população. Entretanto este fato da esperteza e de
enganarem a população em nome de uma religião existe para
todas as formas de religião.
Com síntese da compreensão das festas no Candomblé
e na Umbanda podemos definir como uma reunião religiosa,
onde também tem a presença de pessoas não pertencente à
religião, que vão por amizade e mesmo curiosidade, e que
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nesta reunião se danças, e se come e se bebe em homenagem
aos ancestrais. As danças são representações dos fatos vividos
durante as épocas destes Orixás nas suas vidas na terra. As
danças servem para relembrar os fatos das vidas dos Orixás e
retirar ensinamentos para a vida atual.
A dança é a reza, é fala, é a comunicação espiritual entre
o ser e os Orixás e os elementos que compõem a vida, assim
dançar no é comunicação, celebração e religação entre o Orum
é o Aiê. O corpo dança, o corpo fala, logo a dança é uma das suas
formas de falar, dançar é vida. Dançar é ancestral e divinal, é
energia vital, assim é vida.

3 AS IMAGENS DA FESTA DAS IABAS NO
TERREIRO DO PAI SILVIO DANTAS
Embora este não tenha sido o terreiro que estava sendo
estudo e pesquisa por mim, a festa das Iabas dele foi assistida
por nós e julgamos um exemplo bastante significativo de festa
de terreiro e o incluímos como ilustração de uma festa.
A festa das Iabas representa todo o simbolismo da
importância da mulher nas sociedades africanas, sendo uma
soma de poder, beleza, criação. As Orixás femininas mais
conhecidas são: Obá, Nanã, Iemanjá, Oxum, Iansã, e Iewa.
Obá é uma ancestral guerreira e também ligadas às águas.
Nos seus símbolos estão a espada, o arco, a flecha de ponta de
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cobre e um escudo.
Nanã é a mais velha das ancestrais feminina. A lama e
as águas primordiais são os seus símbolos que estão ligados a
criação dos seres da natureza.
Iemanjá é ligada às águas salgadas as riquezas vindas do
mar, a navegação. Também é mãe de vários Orixás, dentre eles
Xangô. Também é senhora da elegância e da beleza materna.
Oxum é senhora das águas doces. Dos rios, dos lagos, das
cachoeiras e das fontes. Também é chefe de uma das sociedades
secretas de poder das mulheres, a sociedade dos pássaros das
Iyamis. É a Orixá da fertilidade e quem toma conta das crianças
novas. Oxum é a rainha das minas de cobre que foi um metal
muito valioso no passado. Ainda o é no presente como condutor
da eletricidade.
Iansã é a rainha dos ventos e das tempestades. Esta
fortemente associada a ancestralidade, ao conhecimento
ancestral e a morte. Foi considerada uma grande guerreira
obstinada e quase invencível. Assim como Xangô é associada
ao fogo para mostrar o seu poder.
Iewa é denominada a nossa mãe. Esta associada ao poder
da visão. Trata-se de uma grande guerreira e tem como símbolo
uma pequena espada. Também é ligada ao conhecimento sobre
os astros e a astronomia. Cenas da festa de 5 de dezembro de
2009.
Temos agora algumas fotografias que ilustram o
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desenrolar da festa.

Figuras 1: Xirê - Cenas do barracão na primeira parte da festa.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figuras 2: Xirê - Cenas do barracão na primeira parte da festa. Nesta
festa teve saída de uma das filhas do terreiro que estava em obrigação. As
fotografias abaixo são desta saída. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Figuras 3: Representam a saída da filha de santo, pessoa inicada.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 4: Nestas as Iabas dançam juntas e oferecem flores e frutas para os
convidados (plateia). Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Durante a festa tivemos um intervalo. Neste os convidados
oram servidos, em barracas que tinha cada uma o nome de uma das
Iabas homenageadas.

Figuras 5: Foto da barraca de Oxum, com os presentes (lembrancinhas que
representam a orixá Oxum) dados aos participantes na festa, e as comidas servidas.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 6: Fotos da barraca de Iansã, com os presentes dados aos participantes na
festa, e as comidas servidas. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Na segunda parte da festa as Iabas homenageadas dançam
juntas e oferecem flores e frutas a plateia.

Figura 7: Nestas as Iabas dançam juntas e carregam cestas de flores e
frutas para serem distribuídas. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 8: Nestas a Iabas oferecem flores para os convidados. Fonte:
Marlene Pereira dos Santos.

4 IMAGENS DAS FESTAS DE XANGO E AS IABAS
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NO TERREIRO DE PAI ALUISIO

Figura 9: Entrada do Barracão no terreiro do Pai Aluísio.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 10: Orquestra de atabaques; os músicos tocam, cantam e animam a
festa. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Figura 11: Pai Aluísio de Aganju em dia de festa. O sacerdote, pai de
santo que lidera o culto. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 12: O Baba Mathues, neto do pai Aluísio, em dia de festa.
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Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 13: Mãe Maira, Pai Aluísio e seu neto Baba Matheus.
A hierarquia no terreiro isto demonstra muito respeito.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 14: Xirê, roda de dança, filhas e filhos de santos dançando.
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Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 15: Pai Aluísio conduz as Iabas na dança.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 16: Pai Aluísio e as Oxuns dançando.
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Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 17: O Baba acompanha Xangô, pois o orixá dança acompanhado.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Figura 18: Iansã inicia sua dança Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 19: Iansã dançando. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 20: O Baba conduz Xangó na dança.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Figura 21: Filha de Santo em transe, seu orixá estar incorporado, e usa o adê;o
símbolo da realeza. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 22: Filha de Santo com sua roupa de gala e sua linda coroa, a
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dançar para seu orixá. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 23: Roupa de gala de Yemanjá, filha de santo está em transe.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 24: Filha de santo de Oxum em transe e com sua roupa de gala.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Figura 25: Iansã com sua roupa de gala, dançando; a filha de santo dança
para a senhora dos ventos. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 26: Filho de santo – Orixá Xangô (em transe e vestindo sua roupa
de gala). Sua dança guerreira. Dançando.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Figura 27: Xango dançando. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.

Figura 28: Yemanjá conduz Oxalá. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Figura 29: Entrada de Oxalá no barracão acompanhado das Iabas e
Xangô; a realeza. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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OXUM OPARÁ
Oxum da qualidade Guerreira
Oxum do sucesso e benção das águas
Oxum do respeito
Oxum da doçura e do encanto
Oxum das qualidades finas e da inteligência
Eu a saúdo Oxum
Ora Yê Yê Ô!
Yèyé Opàrà!
Oxum é uma mulher com força masculina.
Sua voz é afinada como o canto do ega.
Graciosa mãe, senhora das águas frescas.
Opàrà, que ao dançar rodopia como o vento, sem que
possamos vê-la.
Senhora plena de sabedoria, que todos veneramos juntos.
Que como pétékí com Xapanã.
Que enfrenta pessoas poderosas e com sabedoria as acalma.
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CAPÍTULO 6
NASCI PARA DANÇAR: VIVÊNCIAS E
AS INFLUENCIAS QUE AFLORARAM E
FORTALECERAM O PERTENCIMENTO
AFRO
Pesquisar e falar sobre festas e sobe danças em terreiro de
Candomblé foi um reencontro com meu Eu, foi voltar a minha
infância, lembrar-se das festas em família, das brincadeiras nos
terreiros da casa de minha avó e de minhas tias. Foi um viver
ancestral.
Desde crianças sempre gostei de dançar, a dança me
encanta, exerce um verdadeiro fascínio sobre meu ser. Gosto
de dançar, dançar nas brincadeiras de roda, dançar ao som do
reggae, dos tambores, os ritmos afros batem junto com meu
coração e me conduz para dançar.
O trabalho de pesquisa que realizei sobre festa e danças
em terreiro de candomblé em Fortaleza é um presente que
recebi dos Orixás, este livro supera os entraves dos preconceitos
que foi inserido no percurso da minha vida, por ter passado
uma forte formação bíblica evangélica adquirida em um grande
período de minha vida.
Então as pessoas me perguntam como consegui adentrar
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nos terreiro, eu digo foram as divindades do reino da religião
africana do Candomblé que me abriram as portas, pois os
responsáveis pelos terreiros me receberam muito bem, fui
acolhida, e recebi conhecimento que respeito e valorizo.
As festas para as comunidades de terreiro são os
momentos de rituais públicos, da realização das preces, de
louvação e de renovação da vida. A festa é o momento onde todos
os membros da comunidade participam e mostram a força do
conjunto. As festas representa o axé, são momentos em que a
comunidade expressa a sua identidade, ancestralidade. E têm
por base as histórias dos Orixás, as festas celebram passagens
da vida desses ancestrais e dos participantes da comunidade de
terreiro.
Assim fui encantada nas danças de candomblé, mas eu
queria sentir, vivenciar, para isso tive uma semana de oficina
de dança no terreiro do pai Aluísio, durante a oficina quem foi
meu professor foi o Matheus neto do pai Aluísio. Durante uma
semana de oficina eu passei as tarde no terreiro tendo aulas
de danças dos orixás, me foi mostrado e ensinado o que dança
cada orixá, porque dança de determinada maneira, o que é
tocado para cada orixá dançar, nós timos o ensino através da
oralidade, da prática e a observação a cada festa, e quanto mais
dançava mais me encantava.
A dança nas festas de terreiro tem o seu conjunto
denominado como Xirê. Neste conjunto de danças cerimoniais
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apresentam uma variedade de características próprias. E eu fui a
muitas festas de candomblé, amalas de Xango as quartas feiras,
estava quase abiã, que significa estar para ser iniciada, então
os ritmos, cânticos e estilos de coreografias, ancestralidade os
fatos ligados à vida de cada Orixá foram inserido em minha
vida.
No final da pesquisa veio meu maior presente
com todo axé, pois além de ir a todas as festas de candomblé
e algumas festas de umbanda, fui convidada para participar
do xirê na festa de Oxossi, foi o ápice da felicidade encontro
ancestral. Não tenho palavras para descrever, mas acredito que
os orixás me abençoaram.
Nas vivencias nas festas e danças no terreiro de Candomblé
levou-me a encontrar uma forma incomum de aproximação e
aprendizado da cultura da dança de terreiro e abrir horizontes de
como ela pode ser entendida e respeitada no sistema educativo.
Os Orixás dançam a vida, dançam suas histórias, e assim traz
ensinamentos e conhecimento ancestral para a vida e, para a
educação formal e informal na nossa sociedade.
Fotos do dia que dancei na festa de Oxossi, em abril de
2010.
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Fotos: Eu e pai Aloísio de Aganju, 2010.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Fotos: Eu vestida com roupa de santo na festa de Oxossi, 2010.
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Fotos: Eu, Sabina e Sandra, na festa de Oxossi, 2010. Sandra filha de
santo da casa. Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
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Foto: Eu numa festa de obrigação de sete anos de Sandra (filha de Oxum).
Fonte: Marlene Pereira dos Santos.
Obs: A última fotografia é na festa de obrigação sete anos de Sandra, filha de
santo da casa, e está me leva ao início, quando fui ao terreiro pela primeira vez, a
primeira participação minha foi na da festa de obrigação de um ano de santo da
mesma. Assim vejo-me na circularidade ancestral, na irmandade, no/com axé.
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ORIKI DE OXALÁ
(Antonio Risério)
Obatala Obatarixa
Grande comedor de caracol
Faz o vivo virar vários
Verso e reverso do universo
Oleiro de crianças
Pedra no fundo da água
Oliuá iô xenxem
Cuida do ori de quem merece
Faz o estéril fértil
Cuida do ori de quem merece
Envolto no branco do branco
Dorme no branco do branco
De dentro do branco rebrilha
Ilumina o rumo do rumo
Senhor completo
Senhor total
Pai.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No sentido de termino deste livro é que apresentamos
estas considerações finais.
Neste trabalho realizamos uma pesquisa de campo e
tratamos das religiões de matriz africana como parte da cultura
brasileira e como um tópico importante para o conhecimento
do patrimônio cultural afrobrasileiro, elemento importante
para conhecimentos da cultura folclórica do Ceará, mas pouco
trabalhado pela pesquisa acadêmica. Destacamos que as
religiões de matriz africana e os diversos elementos desta cultura
negra são vítimas de preconceitos, discriminações e racismo
antinegro na sociedade cearense e brasileira. Nesta monografia
procuramos uma explicação para estas relações conflituosas e
compreendemos ser parte de um processo de desqualificação
social da população negra, como aponta o professor Cunha
Junior (2007).
A partir do enfoque sobre religiões de matriz africana
a monografia procurou discorrer sobre a organização destas
religiões de matriz africana e em particular do denominado
Candomblé Nagô. Entendemos que esta religião tem como base
o respeito à ancestralidade e que suas realizações de culto tem
as danças como ponto importante, devido à compreensão das
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manifestações de energias. O termo Axé sintetiza a energia a
ser processada pela existência humana e cujo acumulo é sempre
desejado pelos participantes da religião.
As danças, músicas, roupagem e atos religiosos têm uma
organização baseada na interpretação de histórias mitológicas
que visam recriar passagem destes ancestrais antigos, cultuados
sobre a designação de Orixás. As danças representam as ações
destes Orixás e dentro dos cultos as divindades são chamadas
a incorporarem os participante dos atos religiosos. As pessoas
nos cultos religiosos dançam chamando os Orixás e para serem
incorporados por estes.
O trabalho de pesquisa monográfico se deteve num
determinado terreiro de candomblé de Fortaleza, denominado
como Ile Ase Olojúdola oba Aganjú, tendo estudado a história
deste terreiro através de depoimentos e também examinado
o processo das danças através de algumas das suas festas no
calendário anual.
Os conceitos de africanidades e afrodescendência foram
utilizados nesta pesquisa e devido à compreensão destes
conceitos como parte da terriorialização de manifestações
históricas localizadas de um grupo social é que o terreiro
em questão e as danças aí realizadas foram enfocados como
um fenômeno particular e específico sem procurarmos as
generalizações da interpretação.
Neste livro não procuramos explicar e nem compreender
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o credo religioso dos membros deste terreiro, mas sim de
expormos como são aprendidas e realizadas as danças neste
terreiro.
O aprendizado das danças realizadas no terreiro de
candomblé é feito de diversas formas, e faz parte do processo
de participação dos membros do terreiro e da sua confirmação
como membros da religião, um processo que é concluído pela
feitura que a conclusão do processo de iniciação do membro
na religião do Candomblé. As danças são ensinadas primeiras
pelo aprendizado dos significados dos mitos referentes às
vidas dos Orixás. Depois pelo aperfeiçoamento dos passos
e pelo aprimoramento da expressão pela pratica da dança. A
incorporação e as danças é um estágio entre o consciente e o
inconsciente dos membros.
Consideramos que o fenômeno da dança de terreiro é
um dos atos centrais e de grande importância no culto religioso
dos Orixás.
Consideramos que esta pesquisa é uma contribuição a
compreensão da cultura de terreiros e das religiões de matriz
africana na cidade de Fortaleza e no contexto da sociedade
cearense. Abordamos um tema pouco considerado na cultura
do estado do Ceará e tratamos de particularidades teste tema
quando enfocamos as danças de terreiro de Candomblé.
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GLOSSÁRIO
Adarrum - Ritmo invocatório de todos os orixás.
Inicialmente lento e progressivamente acelerado. Objetivando
vencer as resistências ao transe.
Adê - Coroa feita em metal ou tecido bordado com, búzios,
vidrilhos e outros metais. Geralmente arrematado por um laço
em sua parte posterior. Em sua frente é bordado uma franja
que cobre o rosto do orixá, confeccionada com missangas nas
cores próprias de cada um deles, passando a ter o nome filá.
Adjá - Sineta de metal, composta de uma ou mais
campânulas, utilizada pelos sacerdotes para invocar os orixás.
Seu som é considerado como possuidor de grande força (axé).
O mesmo que ajarim.
Aganju - Filho do Alafim Ajaká. Considerado como o
primeiro Obá histórico.
Aguerê - Ritmo dedicado a Oxossi. Também pode ser
executada para Oiá, Iansã, sendo denominado, neste caso, Ilu, é
tocado com um andamento musical característico.
Alujá - Ritmo consagrado a Xongô, podendo se apresentar
como instrumental, neste caso com caráter invocatório, ou
ainda apresentar textos laudatório a este orixá.
Avamunha - Ritmo acelerado, sincopado e que marca
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o início o término das cerimônias religiosas. Pode chamar-se
ainda avania, avaninha, rebate ou arrebate.
Ayê - O mundo físico, a terra e o universo visível. Palavra
Iorubana.
Axé - Do ioruba ásé, força dinâmica das divindades,
poder de realização, objetos em locais sagrados, elementos da
Natureza, partes dos animais, plantas e determinados minerais.
Existem outras acepções. É o poder de um orixá, a força, a
dinâmica, o principio-energia do vir-a-ser, os terreiros existem
para gerar, acumular e transmitir “axé”, garantindo assim não
só a sobrevivência, como a continuidade da vida na terra.
Ebomi - categoria de idade iniciática, relacionada aos
seniores, significando “meu mais velho”.
Egun - Nome genérico dos espíritos dos mortos.
“Espírito” ancestral que devidamente “trabalhando”, volta á terra
(“iluaiyé”) para rever, saudar e orientar os seus descendentes.
Egungun - Espírito dos ancestrais cultuados; cultuado
em “terreiros” situados na ilha de Itaparica, na Bahia. Este culto
também é encontrado no Rio de Janeiro.
Eruexim - Também chamado Iruquerê. Instrumento
simbólico que distingue os dignatários, usados pelos os reis,
príncipes e chefes, possui um cabo que pode ser metal, osso
trabalhado ou ainda madeira esculpida. A este cabo é preso
uma cauda de cavalo, antílope ou touro. No Brasil é símbolo de
Oxossi, quando é feito de rabo de touro ou vaca. Quando o rabo
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de touro é substituído pelo de cavalo, pode chamar-se Iruexim
e é dedicado a Iansã.
Equéde ou Eked e - Cargo honorífico circunscrito ás
mulheres que servem aos orixás sem, entretanto, serem por
eles possuídas. É o equivalente feminino de ogã.
Iabás - Nome genérico para designar as “senhoras das
águas” ou orixás femininos das águas. Os orixás masculinos
são chamados Aborôs.
Ialorixá - Sacerdotisa principal de uma casa de santo.
Grau hierárquico mais elevado do corpo sacerdotal, a quem
cabe a distribuição de todas as funções especializadas do
culto. É mediadora entre os homens e os orixás. O equivalente
masculino é denominado babalorixá.Na linguagem popular são
consagrados os termos pai e mãe-de-santo.
Iaô - Termo que designa o noviço após a fase ritual da
reclusão iniciática. Em ioruba, significa “esposa”.
Igbim - Também chamado igbi ou ainda ibi. Cadência
rítmica lenta, executada pela orquestra cerimonial, em louvor
a Oxalá. O termo designa também o molusco gastrópode
terrestre, com concha univalva, corpo prolongado e tentáculos
na cabeça. É o caracol ou caramujo, também conhecido como “o
boi de Oxalá” e sua oferenda predileta. Na linguagem corrente
dos candomblés é mais usual a forma ibi.
Ijexá - Região de Oxum, na Nigéria, cortada pelo rio do
mesmo nome; “subgrupo” ioruba. O nome além de referirEditora Via Dourada
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se a uma região iorubana, ou ainda, a um ritmo específico,
provavelmente proveniente desta localidade. No Brasil possui,
ainda, a acepção de nome de uma das nações em que se
subdividiam os nagôs.
Ifá - Com inicial maiúscula, oráculo nagô-iorubá; com
minúscula, o colar da prática divinatória usada pelos babalaô.
É a denominação de um sistema de consulta que se utiliza
de dezesseis coquinhos de dendezeiro, do jogo de búzios. É o
sistema divinatório.
Ilu - Vide Aguerê.
Iroko - Árvore sagrada no culto dos orixás que representa,
ele mesma, o orixá de mesmo nome, de origem fon e conhecido
entre este como “Loco”.
Itás de Ifá - Versos e cânticos que contêm os ensinamentos
inerentes ao culto de Orunmilá e por extensão a todas as formas
de culto da tradicional religião africana.
Kolofé - Palavra usada para pedir a benção, a resposta é
Kolofé Olorum.
Lé - O menor dos atabaques, utilizado nas cerimônias
afro-brasileiras. Significa “pequeno” em ioruba. Tem o som
mais agudo.
Motubá - É a palavra usada para pedido de benção; e a
resposta é Motuba Axé.
Mukuiu - É um pedido de bênçãos, para a nação banto,
a resposta Mukuiu N zamby.
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Obaluaiê - É a “forma” jovem de Xapanã, do qual
Omolu é a “forma” velha. Divindade da varíola e das moléstias
infectocontagiosas e epidêmicas, consta como filho de Nanã,
criado por Yemanjá, portanto, irmão de Oxumarê. Veste-se
todo de palha, com o que cobre suas ulcerações. Sua saudação
– “Atotó” significa “calma”!Também possui o título de “Onilé” e
Sapatá. Em outras regiões do Brasil, pode chamar-se “Abaluaiê”
ou ainda “Obaluaiê”em ioruba, Obá – rei; Olú - dono; ayê –
mundo. Seu dia consagrado é segunda- feira.
Ogã - Título onorífico conferido pelo chefe do terreiro
ou por um Orixá, aos que contribuem para oprestigio, poder e
proteção da casa de santo. Esse tipo de título admite uma série
de especificações que abrangem cargos administrativos até
funções rituais. Tal como as equedes, os ogãs não são passiveis
de transe.
Ojá - Faixa longa usada principalmente como turbante.
Pode envolver também o busto, terminando num laço, ou ainda
amarrada, com este mesmo formato ao redor dos atabaques.
Quando encontrada envolvendo o tronco de árvores sagradas,
possui a mesma denominação, podendo variar, em todos os
casos, em sua cor, dependendo das cerimônias públicas.
Olorum ou Olórun - Um dos nomes do Ser Supremo
significa “O Senhor do Òrun”. Outros nomes lhe são designados
de acordo com os seus atributos; dentre eles: Olórun AláànúDeus misericordioso;
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Olúgbàlà - Deus Salvador.
Olubajé - Cerimônia pública em honra a Obaluaiê,
Sapatá, Omolu, Onilé e Xapanã. Esta festa acontece em agosto
ou em sua proximidade.
Opanijé - Ritmo especial de Obaluaiê, Omolu, Xapanã,
Sapatá e Onilé. Em iorubá significa “meta e come”.
Ori - cabeça física do ser humano, mas também, e talvez
principalmente, uma espécie de “inner-head”, (W. Abinbola);
sorte, fortuna, destino. Antonio Olinto frisa que, na tradição
ioruba, cada um tem a cabeça que escolheu. E mais: “tudo
começa na cabeça e nele termina”.
Orum - O mundo espiritual habitado por Olórum, pelos
os orixás e por toda sorte de espíritos benfazejos. A concepção
é quase idêntica à do céu metafísico dos orixás.
Orixás - Divindades iorubas cultuadas nos candomblés,
Xangôs, Batuques, Umbandas, isto é, nas religiões de matriz
africana no Brasil. Seu equivalente Fon(Língua de Gana) é Vodun,
em Angola é Inquice. São antigos reis ou heróis divinizados e
considerados como representações das forças da Natureza. São
também chamados de “santos”.
Padê - Rito realizado no início das cerimônias de
candomblé em homenagem a Exu, considerado como
propiciatório, pois os principais sacrifícios devem caber àquele
que é, além de primogênio da criação, o portador titular de
qualquer oferenda. O seu não cumprimento é visto como
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implicando perturbação de toda ordem. Em ioruba significa
“encontrar com” ou “reunião” padê.
Rumpi - É o atabaque médio utilizado nas cerimônias do
candomblé.
Quartinha - Vasilha de barro onde são colocados água
e outros elementos próprios aos rituais ligados aos orixás,
inquices e voduns. Geralmente são depositadas dentro dos Ilês
Orixás.
Roncó ou Runcó - Aposento destinado à reclusão dos
iniciados.
Rum - É o maior atabaque da orquestra no Candomblé.
Sató - Ritmo dedicado, para alguns, a Oxumarê, e para
outros, a Nanã. Sua origem é provavelmente Fon, podendo ser
chamado, também de ejiká.
Saravá - Termo banto que significa cumprimentar;
saudar, uma saudação usada nos terreiro, principalmente na
umbanda.
Terreiro - Pode chamar-se também Ilê, casa de santo,
Roça e Abaçá. É um lugar de celebração.
Xirê - conjunto de danças cerimoniais em que ocorrem
distintos, cânticos e estilos coreográficos.
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ANEXOS
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ANEXO I
ENTREVISTA COM PAI ALOÍSIO DE
AGANJÚ
23 DE MARÇO DE 2010
1) Qual seu nome completo?
Aluísio Rocha De Souza, nascido em Fortaleza no dia 17
de outubro de 1958, estando com 51 anos. Estou a frente desta
casa Asé Oba Iná Agánjú Ile Oloju Dola onde na minha condição
de babalorixá sou responsável pelo o culto do candomblé aqui
no Ceará onde existem outros babalorixás e ialorixás. A casa
é de Xangô, o orixá que reina na minha cabeça, o meu eledá
também é Xangô, eu sou de Xangô aganjú, o nome deste orixá.
Minha missão como sacerdote que sou junto à família,
onde cercado pelos meus filhos, ebomis, ekedis, iyaos, abians,
simpatizantes e familiares em si.
2) Pai Aluísio quando entrou para o candomblé e
quando mais ou menos começou esta casa, o seu terreiro?
A minha espiritualidade deu se aos meus 17 anos de idade,
quando eu incorporei pela primeira vez, senti este êxtase, que
foi uma manifestação; na verdade eu, já há 37 anos tenho esta
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espiritualidade, mas de feito, iniciado no candomblé eu tenho
21 ano.
3) E primeiro contato que teve foi aos 17 anos?
Aos 17 anos foi uma coisa assim inesperada, não foi uma
coisa provocada, eu simplesmente entrei em êxtase.
4) O Senhor estava num terreiro ou em casa?
Estava em casa mesmo, não teve nenhuma ligação com
terreiro, estava mesmo só na presença de minha mãe, que era
uma senhora que Deus a tenha, pois ela já mora no andar de
cima. Ela era kardecista, era da doutrina de Alan Kardec; ela
frequentava a união espírita cearense, que fica na princesa
Isabel. Ela viu, mas, eu não sofria nenhuma influencia nem
dela, porque ela nunca me levou a nenhum culto, nunca fui à
umbanda e isto ocorreu aos meus 17 anos.
Eu vivi muito o lado litúrgico do catolicismo, ia a seminário,
fazia parte de grupo de jovens, trabalhava na paróquia, mas
não foi este lugar onde eu me encontrei; os dogmas da igreja
serviram, mas não foi onde me encontrei, então fui fazer santo,
entrei no candomblé no dia 24 de junho de 1989.
5) O senhor foi feito no santo aonde e por quem?
Fui feito pelo o babalorixá Olegário de Xangô, aqui em
Fortaleza, depois eu passei a ser cuidado, dá procedimento
as minhas obrigações com mãe Maira de Iywa, filha de pai
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Valdomiro de Xangô, babalorixá mais velho da história do
candomblé no Brasil; ele já é falecido também.
6) Tudo este acontecimentos se deram aqui em
Fortaleza?
Sim, tudo aconteceu em Fortaleza, ela fez santo aqui com
ele, mais tarde veio dá procedimento as minhas obrigações.
Tomei Ìgbáje e aqui ela abriu a casa; faz sete anos que a casa é
aberta.
7) O que é o Ìgbáje?
O Ìgbáje é o que ortoga um pai de santo, seria como
receber o diploma, entrega de cuia, cuia de axé, aonde nesta
cuia vem todos os elementos, todos os componentes que um
babalorixá precisa ter para distribuir dentro do culto aos rituais
sagrados. E só se torna pai de santo depois de sete anos de
iniciado.
8) Tem jogo de búzios ou alguma outra maneira para
saber que uma pessoa vai ser pai de santo?
Sim, algumas pessoas já trazem esta missão, outras não,
é uma verdadeira icógnata, que cabe o babalorixá ou ialorixá
jogar, perguntar Ifá se aquela pessoa ou aquele orixá que esta
sendo raspado, no futuro ira querer que este filho se torne um
babalorixá e assim dê procedimento ao culto; é que a gente
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pergunta, se o orixá vai querer casa aberta. Casa aberta é dá
procedimento àquela raiz, abrir outro terreiro e ter seus filhos de
santo e assim passando os conhecimentos através da oralidade,
pois é assim que é feito. Nossa cultura é feita assim, passada de
pai para filho através da oralidade.
9) Quando o senhor ficou pronto, como foi a escolha
do lugar e da casa?
Eu já tinha essa casa, aqui era um sítio e foi necessário
fazer a construção do barracão. Era um terreno de família, eu
sempre morei com meus pais, eles faleceram, e aqui se tornou
à casa de axé (asé).
10) Quantos anos têm que o senhor começou a
formação da casa de santo?
Eu já moro aqui há 35 anos, mas praticamente se deu a
18 anos;eu já sabia que ia ser pai de santo, então eu comecei a
fazer as construções, os anos iam se passando e eu já sempre
trabalhando em prol do orixá; fazendo quarto de santo, fazendo
toda a parte de estrutura física da casa.
E quando eu adquiri minha maior idade nagô, digamos
assim, depois de passarem se os sete anos que eu tomei axé,
recebi minha cuia ou ibaxé(Igbáje), eu já estava com a casa
praticamente pronta, então foi só dar procedimento aos rituais.
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12) Quantos anos têm de santo e que a casa funciona?
Tenho 21 ano de santo e a casa tem sete anos com axé
plantado, mas antes disso já congregava aqui filhos de santo,
mas eu não podia exercer uma coisa que eu não era outorgado;
e então eu tinha filhos de santo assim como clientes, filhos que
eu orientava, pessoas que esperavam o momento para que eu
pudesse colocar as mãos na cabeça deles e dar procedimento a
ele.
13) Como é a rotina de uma casa de santo?
É interessante à rotina de uma casa de santo, uma casa de
santo funciona da seguinte maneira: no ano existem as festas
de calendário, o que são festas de calendário? São orixás que
são louvados, homenageados com suas festas em respectivos
momentos.
Eu início a casa com Exu, com o orixá Exu, logo em
seguida vem uma festividade para o orixá Ogum, seguido o
orixá Oxossi, Olubajé que é feito para o orixá que é Obaluaiê e
todos os seus irmãos da família geje no mês de agosto, ai vem a
festa de Xangô e as iabas no mês de outubro, encera a casa com
um presente a Oxalá no mês de dezembro, então estas são as
festas de calendário existente dentro do axé. Mas no decorrer
dos meses existem as obrigações, as iniciações de iaôs que é
muito importante.
Então existem candomblés, a casa dar candomblé, para
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estas situações que são as iniciações ou as obrigações de 1ano,
3 anos, de 7 anos e de 14 anos.
E nos dias comuns, as quartas-feira é entregue o amalá
para Xangô, aonde muitos vem para casa tomar banha de ervas
para se purificarem e irem para o barracão homenagear o orixá
Xangô, recebendo o amalá, onde a gente agradece as coisas que
recebe, pois os feitos, não só no candomblé, mas deveria ser
para todas as pessoas, para todas as religiões é saber agradecer
e não só pedir. Então a gente agradece a Xangô a existência,
por ele ser este patrono, o orixá da justiça, agradecer a Xangô
não faltar o pão de cada dia, nos livrar das doenças, viver aqui
humilde; iemaja que é a dona da cabeça o ori, então esta é a
finalidade; a gente se reúne para agradecer e se confraternizar,
enfim porque a comunidade nas quarta-feira, um chega
conversa, as vezes você tem um dia-a-dia puxado, difícil, não
foi um dia muito bom, mas você chega dá um abraço na irmã,
no irmão ai já conversa, pergunta como foi o dia, certamente é
um verdadeira terapia.
14) Como é elaborado o calendário e quem participa?
Como eu falei uma casa existe uma hierarquia, então
exista figura do pai de santo no qual eu sou cercado pelo meu
babalaxé que é o meu herdeiro, das ekedes e dos ogans; como
os ogans estão à frente dentro dos orós, a gente se reúne e ver
quais são os dias melhores que eles têm disponível para que a
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gente possa fazer esse culto, este cerimonial sem interferir no
trabalho deles; então este calendário é preparado em comum
acorda com os ogãns, as ekedes e o pai de santo.
15) Como são as iniciações aqui na casa?
As iniciações ocorrem mediante a uma consulta feita a
Ifá, que é o orixá da adivinhação, da premonição, então através
do jogo que eu faço, eu jogo, Ifá mostra qual é o orixá que é
dono do ori ou daquela cabeça e se está realmente, este orixá
cobrando da pessoa a feitura ou bori.Mediante a esta situação
dar se os preparativos para os novos iniciados que são os iaôs.
Ai eles passam pelo momento de reclusão, eles ficam
confinados em meditações, é um ritual em que se está
preparando o orixá naquele ori e o desfecho é uma festa para
que aquele orixá venha no barracão, naquele iaô e seja dado um
nome aquele orixá ele venha a receber toda aquela louvação
que é feita para ele, isto ocorre não em festa de calendário.
16) Seria uma festa especial, digo que todas são, mas
esta seria mais?
Não, na verdade o que a gente poderia dizer é que as
festas de calendário é que são o ponto Máximo. Não que a
importância de um orixá nascendo não tenha sua importância,
mas veja bem, é um ritual até muito fechado por que geralmente
vem os familiares do iaô e mais algumas pessoas;é uma coisa
muita fechada, é como um batizado, um batizado é diferente de
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uma festa de 15 anos. Ninguém chega aos 15 anos sem antes ter
sido batizado ou nascido, os dois são importantes, mas o ponto
máximo ou as festas mais importantes são as de calendário.
17) Como são em geral as festas no terreiro?
A festa, nós temos o nosso ritual, então naquele
determinado período em que nós estamos a homenagear
determinados orixás, estes orixás são homenageados com rezas,
com oferendas, mas no dia especifico que é o ponto máximo,
este orixá, esta vibração, essa energia, é o que é preciso mostrar
as pessoas, ele quer dividir essa energia que se expandi aos
presentes, aos convidados, como um momento de alegria, como
um momento máximo. E este orixá vem a terra, ao ayê, toma o
seu filho que já é um iniciado, já é preparado para essa energia
adentrar nesta pessoa, que é o momento de êxtase. E este orixá
depois que toma o corpo do médium, do iaô, do ebomi ou
do babalorixá ou ialorixá, ele é convidado a ir um aposento
chamado Rondeni (roncó), onde nós vestimos este orixá com a
sua roupa apropriada, a sua roupa para o rum, a sua roupa de
gala;a sua roupa onde ele demonstra através da dança, contando
sua história, a exemplo Ogum, ele vem paramentado pelo
grande guerreiro que ele é, usando uma espada, um capacete,
uma couraça e empulsa (usa) os braceletes com uma armadura,
então na hora que este orixá está dançando ele empunha a
espada e mostra que ele vencia as batalhas, que ele abri os
caminhos cortando obstáculos, as negatividades. E através da
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dança é que é o ponto máximo, porque todas as rezas que os
ogans puxam ou o babalorixa puxa é falando dum momento de
bravura, de um momento de determinação, de uma realização
e de uma conquista que esta orixá teve em terra.
Então as danças, eles representam sempre momentos de
bravura, contando uma história e através dos gestos que ele
está como uma mímica, ele confere o que Ogun diz.
Ogum pá lê lê pá
Corum pá lê lê pa
Ogum pá lê lê pa
Corum pá ó já ré ó
Pai Aluísio.
Ele fala que Ogum, ele empunhou a espada, então ele
coloca a espada para frente e matou os inimigos.
*Comentário Marlene: Por isso ele dança a vitória, por
isso que ocorre a festa.
Pai Aluísio: por isso ele foi coroado, foi coroado pelo seu
gesto de bravura, pela sua espada que empunha e vai cortando;
este é o momento da festa que Ogum vem mostrando as pessoas
que ele está feliz por ter recebido e que ele ganhou a vitória,
ganhou a batalha, como a reza diz, ele dança imitando, então as
danças são sempre contando momentos heróicos.
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18) As rezas são o mesmo que nós chamamos de
músicas ou cantigas?
Isso, mas são rezas, existem as rezas de siré e as rezas de
rum; rum significa o momento máximo que o maior atabaque
toca, ele é chamado de rum, outro menor chamado de pi e o
menorzinho é chamado de lê. Então rum invoca um som onde
o orixá obedece este som através da manifestação, entra em
cadeia e sintonia com essa energia chamada orixá.
Se não tiver atabaque, se não tiver som, não tem orixá
e se não tiver som dentro da linguagem espiritual não tem
comunicação.
19) E a dança, o que é a dança?
A dança é uma expressão corporal que o orixá libera
o movimento falando da linguagem a qual muitos não têm
a audição. É um meio de representar que ele fala, fala sua
mensagem através de mímica.
Existe um orixá chamado Obaluaei, obalu (rei), obaluaeirei do chão, então este orixá mostra para todas as pessoas o
cuidado que nós devemos ter, a importância dos cinco sentidos,
que tantas vezes nos dispensamos nossas vistas, nosso ouvido,
nosso paladar, nossas mãos, cuidado que às vezes a gente
não tem com o corpo e que um desses órgãos vitais que as
vezes chegando a faltar, já pensou! A importância que a mão
tem, mas você não toma cuidado, não prisma por isso; você
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se acidenta você alcoolizado, displicentemente mexe numa
maquina de triturar papel. Você não cuida, não valoriza seus
órgãos, então Obaluaei vem mostrando, ele vem dançando, ele
vem apontando, mostrando o tato, a boca, o olho, o ouvido e
todos os órgãos dizendo assim: prestem atenção, valorizem, ele
faz isto, pois quantas pessoas está vendo um candomblé, mas
não estar escutando, então ele faz todos os gestos através da
dança.
Eu já observei aqui pessoas, umas quatro que eram
surdas, mas elas entendiam e tinham achado muito bonito o
orixá da palha mostrando a importância do chão, da boca, dos
órgãos dos sentidos.
A dança é este ponto que o orixá se comunica, que todos
eles falam a linguagem dos mudos.
Oxum quando ela vem tomar um banho, ela tira adê que
é a coroa, ela tira as pulseiras, ela tira o colar, ela titã os brincos,
então o candomblé uma linguagem simples e universal.
20) Posso dizer que cada dança, cada festa os orixás
falam a nós, que a dança é comunicação do orixá com quem
está assistindo e também com a pessoa a qual o orixá está
montado ou incorporado?
Não, porque às vezes o orixá usa a pessoa para falar com
outras pessoas; o orixá só fala com o filho através do coração,
a energia que ele deixa o bem-estar, a resposta de que tudo
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ocorra bem.
Muitas pessoas chegam aqui chateadas, pra baixo e
depois que elas entram no santo quando elas acordam, elas
não sabem o que aconteceu, mas las acordam bem humoradas,
bem resolvidas, com esperança; é como se tudo ocorreu bem,
é como se tivesse vindo descansar, ela veio se dar uma energia;
pois na verdade a finalidade do orixá é energizar o filho e
passar uma mensagem, depois aos visitantes, não é um ato de
exibicionismo, por que o orixá não precisa ser um exibicionista.
Tanto é que tem pessoas já velhas que não sabem dançar, mas o
orixá sabe e tem outras pessoas sabem dançar, fazem parte até
de grupo de dança e o orixá não dança.
21) E como o senhor me explica esta situação?
A gente tem que ensinar o orixá. É para provar talvez o
momento da natureza, que existe mais mistério entre o céu e a
terra do que possas imaginar.
Tem coisa que não dá para entender, eu tenho filho de
santo aqui que são bailarinos, mas o orixá dele não dança e não
é coisa pra tentar mostrar pra mim que ele está de santo não,
por já faz 1,2 3 anos e ele não evolui, ele poderia ver um Xangô
dançando as mil maravilhas e o Xangô dele não dança.
22) Então para os filhos de santos dançarem não há
ensinamentos de dança?
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Existe, mas não é uma coisa que tenha que ser como um
ensaio de escola de samba para fazer parte de uma coreografia.
O orixá é uma criança, a gente tem que ensinar sim,
para ele ter essa linguagem, para ele saber transmitir através
desta linguagem da expressão corporal. É o som do atabaque
e expressão corporal falando a mesma língua dentro de uma
sincronia, mas não como ato de exibicionismo.
23) Como é para o senhor e os filhos de santo dançar
numa festa no terreiro e dançar em outras festas, como
carnaval, afoxé ou outras festas?
É relevante porque quando se fala da expressão corporal
que cada um tem, eu diria assim que já teria até a ginga, tem
pessoa que já nasce com esta ginga de saber dançar e explora
isto tão bem e tem outras que não tem esta ginga, eu acredito
que seja uma coisa natural, um filho de santo dentro do
pagode, molejo, carnaval saber sambar e tudo; primeiro ele
tem que gostar e ter a ginga. E aquele que não tem não se sente
diminuído diante disso, nem mesmo dentro do lado do orixá,
porque é como eu acabei de dizer, tem pessoa que não sabe
sambar e o orixá dança bem melhor que aquele que é bailarino.
É impressionante, eu chamo isto de energia, uma energia
bem aproveitada.
O orixá prisma a humildade, tanto é que dentro do
candomblé, é o culto onde prisma o não preconceito, o
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preconceito a cor, o não preconceito a sexualidade, o não
preconceito ao estado financeiro e estado da pessoa; pois uma
pessoa de um poder aquisitivo muito alto dentro de uma casa
de candomblé, ele vai passar pelas as mesmas situações, onde o
dinheiro não compra o conforto, não é como cela para pessoas
que tem nível superior, que são diferenciados daqueles que não
tem. Então são celas com colchões, travesseiros, frigorífico,
ar condicionado. E aquele que não tem e cometeu o mesmo
delito; mas não tem nível superior, ele vai dividir a cela com
mais trinta, sufocado, lá no chão, aqui não.
Dentro do candomblé em qualquer casa de candomblé
o desembaçador, o juiz, o presidente que venha a entrar no
ronco, aqui ele vai ter o mesmo tratamento que um gari tiver,
aqui fazendo iniciação.
Não existe água gelada; então o orixá não quer isso e
muitas vezes esta pessoa mais humilde, ela aproveita melhor
esta energia e essa pessoa que ainda, por ignorância e falta do
aprendizado em si, acha que por ser branca, por ser famosa e
ela por ter corpo escultural, ela vai rebolar melhor do que uma
pessoa que não tem os atributos de beleza, ai o santo foge e
não dá esta locomoção tão boa a ela. É o próprio orixá que se
encarrega disso, como que dissesse assim para ela: seja mais
humilde, aqui não tem nem branco, nem preto, nem pobre,
nem rico, nem menino, nem mulher.
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24) Pai Aluísio e assim aquelas pessoas que logo de
início ao serem feitas, iniciadas, elas tem muita dificuldades
para dançarem, tem alguém para ensinar; como funciona?
Tem, porque ai tem uma coisa que como a gente quer
dar o melhor para o santo da gente, então procura sem ser
exibicionista, pedir um daqueles que tem mais habilidade,
como a gente chama que tem mais pé de dança para que dê
uma noção melhor, então eles vão vendo e vão aprendendo,
porque tinha pessoa que não sabia mesmo de jeito nenhum,
não jeito e hoje já dança muito bem, muito bem mesmo, sem
fazer vergonha de jeito nenhum. Tudo assim um ensinando
o outro, acordado mesmo, a pessoa diz olha seu orixá dança
assim; então quando o orixá vem o corpo da pessoa já está com
aquele molejo, já esta habituado, existe isso também.
25) Tem uma ordem para iniciar as danças ou é de
acordo com a festa, como que é?
Tem a ordem de xirê (siré) cada orixá tem a sua vez,
começa-se cedo o candomblé, 4 horas da tarde despacha Exu,
baixa a quartinha para Exu. Quando o candomblé dar inicio as
9 horas da noite, pois aqui começa as 9 horas, ai começa com o
xirê pra Ogum, ai em seguida vem Oxossi.
26) O que é o xirê ou siré, é a dança?
O siré significa a sequência de reza e dança para cada
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orixá. Então inicia conforme falei, seguindo a ordem: a tarde
quatro horas despacha a quartinha para Exu, que tudo no
candomblé a gente faz primeiro para Exu; para que Exu fique
satisfeito e tire todas as negatividades, todo atrapalho e não
venha atrapalhar. Este é um ritual fechado, é antes do publico
chegar,quando a noite chega, geralmente nove horas começa a
festa, se toca, começa o siré que é a ordem na sequência de reza
e dança aos orixás, siré.
O primeiro orixá é Ogum, em seguida vem Oxossi, o
terceiro vem Omolu, quarto Ossain, quinto Oxumaré, depois
vem Nanã, vem Oxum, vem Oba, vem Eua, vem Iansã, vem
Iemanjá, depois de Yemanjá vem Xangô, vem Oxagian, Oxalá
e encera.
27) O senhor poderia descrever as danças das yabás?
Veja bem, Iemanjá, ela vem sempre como uma mãe
natureza, porque Iemanjá é Eva, é a mãe natureza, da qual
muitas religiões falam.
O mar fonte de vida e ai existe uma guardiã em forma de
energia chamada Iemanjá, mãe dos filhos peixes.
28) E quando ela dança como é esta dança?
E quando ela dança, ela mostra que está desfiando e
enfiando contas, enfiando e desfiando contas, conchas; mas ela
fala num dado momento que ela é a dona da cabeça, que ela vai
trazer o equilíbrio às cabeças, trazer novas ideias.
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29) Então por isso o movimento de mão na frente e
atrás da cabeça?
Sim, ela põe a mão na frente e atrás na cabeça, ele é a
dona da cabeça.
30) E Oxum e sua dança?
Oxum é sagrada, Oxum ela fala de ventre, porque ela é
a dona do ventre. Iemanjá é a mãe natureza e Oxum é a mãe
biológica que infesta o ventre; Oxum são todas as mulheres
que oferecem seu ventre para que a nossa raça, a nossa espécie
nunca fique em extinção.
Então Oxum, ela tem toda aquela beleza, aquele molejo,
a beleza, a riqueza de ser mulher e ser doce. Tem uma reza, que
se reza pra Oxum.
Oxum é odolá

Imole eloim
Oxum é odolá iaba imolé õ
Ai yê yê oro mio ai yê yê oro mio
Pai Aluísio
Fala que Oxum traz a beleza, Oxum é odolá, ela é dona
da riqueza e no imole ela é eloim, ela é doce como mel. Oxum é
iabá, ela é a mãe. E ela é doce como mel.
Ora yê, oro mio, este momento Oxum, Oxum, yê yê,porque
yêyê significa Oxum em ioruba.
Oxum, Oxum este orou, manifestação está sendo feita
nas águas para a senhora, venha ver.
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31) E Iansã, a dança de Iansã?
Ah! Iansã é imprestiva, né? Ela sempre afasta as
negatividades, ela afasta os eguns, empurra os para as moradias
deles, por locais deles, tirando do nosso contato, porque existe
muito eguns que ainda não teve um momento da sua moradia
e ele vaga esbarrando no nada.
Iansã, ela vem com seu Eruexim, que é uma arma feita
com a calda do cavalo ou búfalo, é um cabelo cumprido, erue
é um cabelo cumprido. Ela vem afugentando os eguns vêm
afastando; então ela vem sempre limpando o ambiente e ela
higienizando o ambiente, purificando o ambiente com as suas
as rezas, muito embora, frenética como o movimento das asas
de uma borboleta.
32) Qual é a relação Iansã com borboleta?
O movimento de Iansã é o vento; então o abano, o leque,
as asas da borboleta tem vento e a beleza da borboleta faz com
que se lusture numa alegria, que ela é uma eterna bailarina;
tanto é que ela levanta as veste, tem hora que ela levanta as
veste e as borboletas polinizam o ambiente, elas levam o pólen
nas suas asas de uma árvore para a outra fazendo assim a
miscigenação.
E Iansã levanta a saia e tenta num movimento frenético
encostar-se a qualquer orixá masculino, não como um ato
libidinoso, um ato sexual, mas é a miscigenação do homem e da
Editora Via Dourada

Marlene Pereira dos Santos | 167

mulher, do falo e do ovário, do óvulo, falando da necessidade,
da natureza de ter a espécie homem e a espécie mulher para
assim dá prosseguimento a reprodução, por isso que Iansã.
As pessoas falam sem fonte de informação, como um
orixá debochado, como um orixá de sexualidade aflorada,
como se fosse uma mulher das cavernas, como se fosse uma
prostituta.
Quando na verdade ela é a beleza.
Muita gente fala. Iansã é aretada, Iansã quando Ogum e
Xangô, ela deitou-se com todos os orixás, não é assim o itam,
itam significa história, que alguns chamam de lendas porque
não pode comprovar; nós no candomblé, nós fazemos parte de
uma religião que acredita em itam. Acredita em fatos ocorridos,
passados através da oralidade chamada itam; não lenda, não
folclore, itam, história real,que não teve um documento, um
pergamim que ficasse lá escrito, que esteja dentro de algum
museu ou com algum pesquisador, porque candomblé é passado
através de pai para filho, de geração após geração através de
nossos ancestrais, então dentro do itam se fala de Iansã, em
nenhum momento, ela é uma mulher que tem a força do búfalo
e que diz todo filho que fizer o movimento cortando o ar em
forma de som como os dois búfalos, ai ela estará presente
para ajudar dentro das aflições, é isto que Iansã é e não uma
prostituta.
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33) Gostaria que o senhor falasse mais das danças;
todas as festas têm danças?
Todas as festas, ordem de xirê é sempre a mesma, porque
existem as rezas de xiré com danças para determinados orixás
contando momentos deles aqui entre nós. E quando o orixá
vem paramentado com sua roupa para o rum, com sua roupa
apropriada, sua roupa de gala ai já são as rezas de rum, elas são
mais específicas ainda.
34) Há uma diferença entre o filho de santo dançar
incorporado, em transe e sem está incorporado?
Quando o iyáwó, oegbónmi, o bábálórixá ou iyálórixá, a
própria ekedi que também sai dançando, quando nós estamos
no xirê aclamando aquele orixá é mostrando através da dança
os momentos que antes de guerras ou de vitórias e até dentro
da própria condição do orixá de como ele surgiu na natureza.
A família jeje é muito bem representada por Oxumaré, que
é a elasticidade, que é a mutação da serpente, então Oxumaré
na reza dele fala sobre essa mutação dele como serpente se
formando em homem; que não deixa de ser um momento de
guerra, de vitória, é uma conquista dele, dessa energia animal,
energia homem, desta mutaçã.
Iyewa também do mesmo jeito, Obaluae fala sobre todos
os órgãos, Osanyín dançando sempre apanhando todas as
folhas, erguendo uma mão para a direita outra para a esquerda
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como se ele estivesse apanhando as folhas, arrancando as folhas;
isto é um momento do xiré, mas quando estes orixás tomam
seus filhos e que eles vêm para o rum, ai eles vão contar uma
história; eles vão falar do itam, que é uma passagem deles aqui
na terra, sendo representativa através da dança.
35) O que a dança representa para o pai Aluísio?
A dança, eu acho ela assim uma expressão fabulosa,
porque primeiro de tudo é um agradecimento, é a certeza de
que Olodumaré Deus nos deu uma matéria perfeita, sadia
que se locomove, que dança, que passa através de todos esses
gestos algo que não podem ouvir e nem falar, essa expressão
maravilhosa de acontecimento através da mímica, através da
dança, aos que consegue ver, ouvir e falar. A dança mostra o
equilíbrio que nós podemos ter dentro de ritmos frenéticos
como de Iansã, que nós podemos sim diferenciar o movimento
de um orixá de um frenético e outro através de uma cadencia
mais baixa, mas uma única vibração o amor. Então pra eu
fazer parte como sacerdote deste culto onde os sons primitivos
se fazem presente no nosso dia-a-dia como o único meio de
comunicação, pois o orixá, o orixá incorporado, ele não usa as
cordas vocais, ele usa os gestos, ele usa o som.
*Obs: O pai Aluísio faz um som batendo palmas, algo
mais ou menos assim:
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Pa, pa, pa, pa, pa, pa; pa, pa, pa, pa, então esta sequência
de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, é uma referência que o orixá está
fazendo, conhecendo, afirmando esse território como domicilio
dele.
Quando o rum chama o orixá, ele está na porta ali
cortando, mas quando o rum chama lá, repica, dobra o rum,
ele sai em forma de passos mais rápido para atender que o rum
ta chamando ele, para ai ele se desdobra através de ato como o
de Xangô apanha o juará do chão com a pedra e joga sobre os
inimigos, é através disso que o rum chama pra ele fazer o que
faz ali.
__ TumTum, TumTum, pai Aluísio faz o som do atabaque
rum. Então eu vou ter que correr lá e fazer este ato de pegar o
juará e jogar a pedra sobre os inimigos.
A linguagem é o som, como é a natureza! Que coisa a
natureza! Pra que som mais bonito é o som de uma cachoeira
para a gente dormi r, uma pancada da chuva, aquele ventinho
batendo nas folhas, isso é Deus, isto é natureza, isto é candomblé;
e não som de tecnologia, isso não é som, é parnafelhada; é, não
sei nem o que dizer.
36) Pai Aluísio o senhor teria mais alguma coisa,
alguma mensagem que gostaria de transmitir para o povo
de modo geral?
Eu só poço adiantar para você que eu sem nenhum
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exibicionismo, eu já contribui muito para algumas alunas de
faculdade dando esclarecimento, mas a energia sua é muito boa
primeiramente, não que as outras não tenha tido energia boa,
mas a sua é muito boa, especial, eu me senti muito à-vontade.
Eu to conversando aqui eu até esqueci que tava gravando.
Não me preocupei com formalidade, ver se saiu certa a
palavra, ou não, às vezes a gente fica muito eufórico e quer
passar adiante e acaba errando a palavra; então eu estou aqui
muito bem à- vontade com você, quero está contribuindo para
que você com este presente que Deus lhe deu através dos orixás,
você faça um bom trabalho; que este trabalho renda frutos não
só a você, mas como fonte de pesquisa para outras pessoas
desinformada ou que tiveram a infelicidade de só verem o
lado ‘macabro”, negativo, “demoníaco” do candomblé, quando
este lado nunca existiu , nunca, nem nos primórdios do tempo
porque tem antropólogo que estudou e desmente isto, tem
um antropólogo na Alemanha, que eu vou conseguir o livro,
estou devendo isto a você, que eu vou dizer para você que foi
um outro rapaz que veio me entrevistar aqui, da USP, que ele
deu todos estes dados aqui, que ele fez uma pesquisa e que
tem dados dentro do livro dele, que ele conseguiu através de
paleontólogos e de arqueólogos encontrados feitos do culto de
Nana cinco mil anos antes de Cristo, então isto significa dizer
que o berço da humanidade surgiu na África, foi no continente
africano.
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Se ouviu muito do culto aos orixás, como sendo culto
demoníaco, de vodu, de negros desinformados, de negros
analfabetos e que só faz o mal para as pessoas; não, não é isso
e hoje eu já me sinto muito feliz em ver as pessoas de nível,
de uma formação acadêmica muito boa e não sim dado como
antigamente que se dizia que quem buscava os terreiros, as casas
de candomblés eram pessoas que já estavam desenganadas,
desacreditadas, que tentavam encontrar uma forma de filosofia
de vida. Os homossexuais por que a igreja fechava as portas
para eles, os alcoólatras porque também não tinham uma
aceitação na igreja, tem até piada de bêbado dentro da igreja
e mandavam chamar a policia para botar para fora. Não estou
aqui a falar de nenhum culto, eu tenho que falar igreja de uma
forma geral, por que essa é a realidade, nós sabemos o grande
mal que a igreja fez esta dívida que ela tem para com os negros
escravos, que ela tinha em mãos o poder político de persuadir,
de acabar com a escravidão e não teve um padre sequer que
entrou para a história que fosse capaz de falar pra um dono
daqueles senhores de engenho e a mulher dele que não fizesse
aquilo porque era errado, não, ele apoiava e não desejava os
negros entrarem dentro da igreja. Esta era a verdade, os barões
iam reformar a igreja e aquele símbolo todo da cana-de-açúcar
ia para dentro do Vaticano.
Então os negros não podiam de jeito nenhum ser católico
porque os proibiam como eles traziam a essência de lá a igreja
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também os puniam como demoníacos; então o que era a opção
que estas pessoas tinham? ”Na verdade elas não tinham almas,
né?” Eles diziam que os negros não tinham alma.
E o que a igreja tem a dizer? Se desculpar? E o que foi que
ela fez? O que foi que ela contribuiu? E quando as grandes casas
se destacaram, como grandes casas que o culto cresceu como
Opô Afonjá, Gantois, Engenho Velho, Casa Branca, Goméia se
destacaram dentro dos guetos pobres; porque pobre existe,
pobre é gente. E fazendo ação social que muita gente não fazia
com a comunidade negra.
Eles têm informação sim de que candomblé não é
bruxaria, não é vodu; é história, é liberdade de expressão, é a
forma mais viva de Deus o criador perante a natureza, onde
tem esses seres, as divindades que cuidam deste santuário
divino que é a terra.
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ANEXO II
ENTREVISTA COM MATHEUS
FORTALEZA, 25 DE FEVEREIRO DE 2010
1) Qual seu nome completo e em que data nasceu?
Matheus Rocha Alencar, eu nasci em 10 de julho de 1996,
estou com 13 anos de idade, mas quando entrei para fazer santo
tinha 9 anos, agora já estou com 4 anos de santo.
2) Que é dança para você?
Pra mim a dança é a representação do orixá, é como o
orixá se expressa, ele se movimenta. E que alguns orixás têm as
danças com nomes como: de Xangô que é alujá; Iansã que tem
o lú;Oxossi tem agueré.
3) Qual a diferença em dançar nas festas do terreiro
e dançar nas outras festas?
No terreiro é mais importante por ser sagrado, no colégio
eu poço dançar se eu tiver afim ou não; no candomblé não é
que seja assim, só que eu faço de coração e eu gosto de dançar
para todo tipo de santo, eu gosto de dançar fora, eu gosto de
dançar tudo.
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4) Matheus por você dançar no terreiro isto facilita
dançar no colégio ou em outros lugares?
Sim, facilita porque alguns dos ritmos que tem no
colégio são parecidos com os daqui do terreiro, como as danças
chamadas afros, afoxés, ai tem alguns passos que são parecidos
com os do candomblé.
5) Qual a diferença entre dançar incorporado com o
santo e sem estar incorporado?
Com o santo toda vida uma pessoa tem que dançar com
ele para o santo não se perde, pele menos no meu caso que
sei que eu passo por isso, eu não sinto, eu não vejo, eu sei que
eu passo por isso porque já vi em dv’s, mas eu prefiro dançar
sozinho, eu acho melhor dançar só do que com o santo; do que
incorporado.
6) Qual é o seu santo ou orixá?
É Xangô.
7) Matheus você poderia falar um pouco dos Xirês
que você me ensinou?
Poço, a gente começa por ordem, que é a ordem de Xirê,
foram sete danças que a gente ensaiou que foram; Ogum, Oxossi
que tem o agueré, Baluawé, Ossain que é a folha, Oxumaré,
Nana, Oxum que é o Ixejá. Estas danças constituem o Xirê, que
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o siré são os 16 orixás, só que a gente só dança para 15; aqui na
casa só dança para 15.
Estas constituem os setes primeiros Xirê, depois vêm os
oitos porque não para vai direto de Ogum a Xangô, no final toca
para Oxalá.
8) Você pode falar uma frase ou uma mensagem
sobre a importância da dança no terreiro, para você e para
as outras pessoas?
A dança é muito importante, mas tem muita gente que
não consegue pegar ritmo.
Eu acho as danças muito importantes, que é o meio dos
orixás se expressarem e de fazer os rituais também. Então para
mim eu acho que todo mundo teria que aprender a dançar.
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ANEXO III
ENTREVISTA COM MARCELLO SANTOS
25 DE MARÇO DE 2010
Entrevista realizada por Marlene Pereira dos santos com
o educador percussivo José Marcello Machado Santos, nascido
no Rio De Janeiro no dia 08 de Setembro de 1970. Hoje ele reside
em Fortaleza, é do grupo Caravana Cultural.
1) Qual é a ligação entre a percussão e a dança de
terreiro?
Eu não vejo nem em nível de ligação, mas num contexto
geral, tanto batuque de terreiro como as danças de terreiro um
completa o outro. Não teria só batuque, não teria só a dança,
não teria só o canto, os três fazem parte de um elemento só.
2) Você ensina danças de terreiro ou mesmo
coreografia baseadas nas danças de terreiro?
As danças de terreiro; a minha área é tambor, nós
passamos as didáticas de dança e de canto para que os músicos,
para que eles consigam entender, perceber, imaginar, visualizar
como seria dançando naquele momento. Nós aprendemos
dentro das casas de santo como se dança, porque quando nós
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estamos tocando pro orixá, o ato que o orixá faz vai interferir
no toque do ogã, então tem toques que nós estamos tocando e o
ogã no atabaque ele põem um orixá pra caçar, ele põem o orixá
pra se banhar nas águas, ele põem o orixá pra se encantar, pra
guerrear e isso vai mudar o toque; então se a pessoa que está
executando, neste caso o ogã, se ele não souber a dança, se ele
não souber o ato, ele não vai conseguir executar; por isso que
para quem toca também passamos as danças. Se vai acontecer
uma coreografia em cima disso ou não é uma consequência,
mas a base dos elementos das danças nós temos que passar.
3) E no terreiro você só toca ou toca e dança?
Dentro do terreiro na minha casa, a casa branca é
permitido homem dançar, nós podemos está tocando o orixá
vir chamar um ogã, o ogã sai do atabaque e ir dançar com o
orixá. Normalmente os ogãs tocam e cantam, poucas vezes eu
vi em casas de Santo do Rio, na Bahia e aqui no Ceará poucas
pessoas dançarem, um ogã sair do atabaque e ir dançar junto
com o orixá ou o orixá ir lá e pegar ele pela mão e trazer;mas na
minha casa os ogãs também aprendem a dançar e eles podem
dançar com o orixá, normalmente nós não vamos para a roda
porque nós estamos tocando e cantando,mas se acontecer de
ter vários ogãs e se um ogã quiser ir para a roda dançar, ele tem
cargo, ele tem tempo o suficiente de santo para poder ir lá.
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4) Você faz parte de um grupo de afoxé também, como é a
relação da dança afoxé e a dança de terreiro?
No afoxé mais ainda porque dentro do afoxé nos permite
ousar, coreografar e brincar, porque temos dito que o afoxé é
um candomblé de rua. Não é com o mesmo nem, nem com
menos respeito do candomblé, não se trata disso, mas dentro
do afoxé nos permite a gente coreografa, a gente pular, a gente
dançar e a gente fazer as coisas todas.
5) Como são as organizações das danças no terreiro?
As organizações da dança, como nós estávamos falando de
dança, o terreiro ele se organiza não assim, a dança dentro do
terreiro, ele se organiza que as tias, as pessoas mais antigas; sabe
uma iamorou, uma ekede, uma mãe pequena ela passa para os
mais novos como se devem reverenciar o santo, como se deve
dançar para o santo, como se devem fazer os atos. É lógico que
isso depende de caca um, mas eu mesmo já presenciei assim
pessoas que nunca dançaram, nunca fizeram curso de dança,
nunca tiveram uma aula de dança, chegar dentro do terreiro a
gente ensina e a pessoa vem dançando, a pessoa vem e dança
porque tem uma entidade ali dançando; você ta ensinando não
é a entidade, você ta ali ensinando uma coisa especifica, o ato
especifico, uma cantiga especifica.
Você naquela música, você vai colocar naquela cantiga
a mão embaixo, você vai abrir os braços, naquela cantiga você
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vai ter um ato pra frente ou pra traz, naquela cantiga você vai
se prostar ao chão; então dependendo da cantiga estes são os
atos. Então dentro de uma hierarquia de casa de santo, de um
Ilé axé nós passamos, os antigos passam para os mais novos,
isso independente de quem seja; um ogã pode ensinar uma
iaô dançar, um pai de santo pode ensinar um ogã tocar, agora
se a casa já tem uma estrutura grande os ogãs ensinam as
pessoas a cantarem e a tocarem, asekedes ensinam as pessoas
a dançarem e cantar, a vestir santo, então não existe assim um
grupo preparado só para a dança.
6) Você teria como descrever como dança os orixás?
Isso vai variar a cantiga e o toque, tem orixá que dança
Ijexá de um orixá, isso não quer dizer assim que eu vou tocar
um Ijexá para Oxum e Oxum só dança Ijexá, nós vamos ter,
dança adarrum, dança opanijé e tem orixá que dança três,
quatro ritmos, tem os ritmos que são característicos algumas
qualidades, algumas Oxum que são guerreiras, elas caçam
e guerreiam. Nós vamos ter alguns Oxalás que também, é o
Oxalá mais novo, que ele dança não só o Ixejá para Oxalá, não
dança só o Igbim;ele dança outros ritmos também junto com os
outros, então nós temos Exu, temos Ogum, Oxossin que pega o
aguerê, nós temos sim característica, opanijé é de Omolú, alujá
é de Xangô, Sato é Oxumaré, agabi pega para Ogum também,
adarrum de Ogum e ilú de Iansã, ewé as folhas é agueré, agueré
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de Ossain.
Mas isto não quer dizer que o orixá só pode ou só dança este
ritmo; nos permite alguns orixás também acompanhar devido
a família, devido a mãe,devido ser filho, teve algum contato,
alguma amizade do orixá com outro.
7) O que é importante compreender dentro da dança dos
orixás?
Se nós tivemos de fora da religião, as danças dos orixás
ela é um teatro, ou seja, mesmo não entendendo o Iorubá, pelo
ato, que é um crau, ela ta dentro também porque você não
entende Iorubá, mas se você ver um orixá dançando, você vai
compreender o ato dele, o ato dele parar no meio da roda, as
pessoas abrirem a saia e ele mergulhar, isto não precisa eu dizer
para você em Iorubá que Oxum naquele ato ela está se banhando
nas águas dela, mesmo você não entendendo o Iorubá, mesmo
você não entendendo o que nós estamos falando ali, mas pelo o
ato da dança você consegue compreender.
Então neste ponto de vista seria técnica crau e neste
mesmo ponto de vista você se expressaria um teatro, onde tem
os músicos, aonde tem o comandante que seria o pai de santo
e aonde tem o público dançando que são os filhos d santos,
mas encima disso não é aquela coisa assim o candomblé é um
teatro, não se trata disso; eu estaria nem enaltecendo um, nem
menosprezando outro, eu estou dizendo no ponto de vista das
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pessoas que estão fora, você pode ver um ato numa festa de
santo como um teatro para as pessoas de fora que seria o público.
Isto é uma simples comparação para quem estar escutando,
visualizar como seria o ato das danças.
8) O que é a dança de terreiro para você e qual a importância
desta dança?
É oportunidade, é digamos que eu não tive então para mim
como eu vivo dentro disso, como eu participo dentro disso, como
familiares meus estão dentro disso, eu não tenho lembrança
da minha vida, de não estar dentro disso; então eu não tive a
opção de conhecer outras coisas, de conhecer outras religiões,
outras coisas, outras danças, ligadas a danças religiosas.
Então para mim Marcello Santos é como se fosse um ato
de acordar, dormir, de respirar, de comer, de ela faz parte, eu
não vou chegar dizer assim que ela seja na minha vida mais
importante que sei lá, que meu carro ou que as minhas filhas, ou
que o meu tambor, porque neste momento para mim, para com
Marcello, eu a pessoa Marcello, eu não tenho como separar isso
do meu cotidiano. As danças, os tambores religiosos para mim
é como se o comesse, tomasse banho, como se eu namorasse,
como se eu viajasse, como se eu estivesse no meu dia-a-dia,
então eu não tenho como dizer assim se isso é mais ou menos
importante, ele é simplesmente importante, se ele vai ser mais
ou menos eu não sei; talvez um dia se eu perder isso, eu talvez
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sinta falta, até hoje nos meu 39 anos, cause 40 eu ainda não
perdi então até os 40 anos ta sendo muito bom, se vai ser ainda
muito bom na caminhada que eu ainda tenho neste mundo ai
ou se eu vou deixar de ter isto, ai eu te procuro, quando eu
deixar, se eu não te procurar quer dizer que eu não deixei. Te
procurar para te falar isto.
9) Para as pessoas que dançam no terreiro, elas podem
dançar em outros grupos tipo afoxé ou tambor de
crioula,haveria uma facilidade para dançar outros estes
outros ritmos?
Não tanto, as danças de terreiro digamos que 80% das
pessoas que frequentam as casas de santo, elas não sabem o
que é um priê,elas não sabem o que é um padedê, elas não
sabem o que é estes termos das danças;não sabe o que é dança
contemporânea, não sabe o que é um tambor de crioula, um
cacuriá, as nossas danças popular.
Elas sabem, estes 80% que eu estou-me referindo , elas
sabem o que é um opanijé, elas sabem o que é um ilú, um
adarrum, uma roda de Xangô, uma roda de otim, eles sabem o
que é isto, mas chegar para eles e dizer o seguinte assim: vamos
para um tambor de crioula. O que é tambor de crioula? Vamos
para roda de coco; eles não sabem. Então não é porque eles
pertencem a uma casa de santo, se viesse a pertencer a um grupo
tradicional de cultura popular talvez eles tivessem a mesma
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dificuldade que uma pessoa leiga em terreiro, fosse dançar
para santo, porque na hora quando a gente ensina as danças de
terreiro as pessoas já estão ali já com outro pensamento;então
elas não para fazer um curso de seis meses, de sete meses, de
um ano, de dois anos, elas estão dentro de casa de santo por
uma opção religiosa e que neste momento esta opção religiosa
é pro resto da vida. E ela estar tomando consciência, eu estou
aprendendo a dançar pro resto da minha vida.
Será que todas as pessoas que estão numa academia de
jazz ou de ballet ou de sapateado eles estão com este intuito?
Eu estou indo para uma academia de sapateado pro resto da
minha vida, então é uma coisa muito forte, as pessoas para
aprender as danças de terreiro, um iniciado no culto, uma
pessoa de religião, ele estar predisposto a aprender e às vezes
o ensinamento dura três anos, cinco anos, sete anos, a pessoa
passa sete anos, oito anos nove anos para aprender a dançar
pro seu orixá. Será que se nós chegamos para estas mesmas
pessoas de academia dizer assim: você precisa de sete anos
para você começar entender o que é um ballet ou um tambor
de tradição oral; será que a pessoa estaria predisposta a passar
sete anos aprendendo a base? Então para estas pessoas que
estão dentro de um terreiro, elas não são nem mais nem menos
do que estas outras pessoas, são só posicionamento, elas estar
ali para aprender uma dança para o orixá dela, que ela tem o
maior prazer. Se você pegar esta mesma pessoa e levar para
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uma academia talvez ela não consiga dá um passo.
10) Então o fato de dançar ou ter ginga pode facilitar ou
não?
Não, não facilita, é mito, nem todos os cariocas sabem
sambar; então isto daí é mito. Nós não podemos discriminar e
nem fechar em guetos, só porque eu sou branco eu não posso
saber dançar as danças afros e só porque sou negro eu tenho
obrigação de dançar e saber as danças afro, isto na minha visão
é mito. A dança, o tambor estar para qualquer pessoa desde, do
momento que queira.
11) Como ensinar danças afro e se você ensina danças afro?
Eu não ensino as pessoas danças afro, eu não sou professor
de dança afro, não sou educador de danças; nós aprendemos
um pouco das danças para facilitar o aprendizado do músico.
Mas não me caracterizo não me ponho na posição de educador
ou de um professor de dança nem afro, nem contemporânea e
nem da tradição oral, a gente só passa um do que sabe.
12) E o que você falaria para as pessoas que querem aprender
dançar e sentem dificuldades?
Nunca entre, o que eu posso dizer é isto, nunca entre; eu
estou há vinte e oito anos nisto e assim é: calo na mão, no pé,
carregando tambor, suando em cima de um palco, uma hora
duas horas dançando a noite inteira dentro de um candomblé;
então o que eu digo para você, não entre, não tome da cachaça,
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por que depois que entrar e gostar você não consegue sair não,
então o conselho que eu posso dar é este não entre; agora depois
que entrar estude, é só isso e não vá achando que 1 mês 2meses
3meses ou 28 anos você sabe alguma coisa não.
Quanto mais você estuda mais você entende que você sabe
nada, nada mesmo e isto daí não são palavras de simplicidades,
humildade, nada não, é realidade; eu não sei mesmo. Eu estou
aqui falando não sei quantas pessoas vão escutar, vão ler, ou
vão entender isto, realmente eu não sei. Ha uma necessidade
da pesquisa, do conhecimento, do intercambio e da procura,
então sempre eu falo estou estudando.
13) Fale a respeito da comunicação corporal,como isto
acontece e se você consegue ver a dança como comunicação?
Eu vejo assim, não sei se é critica ou não sei, estou falando
da minha pessoa, por isso que eu digo temos que estudar mais.
Existem algumas danças contemporâneas ou modernas,
sei lá, que eu não consigo entender algumas coisas, eu estou
dentro, eu pesquiso, eu estudo, eu participo, eu toco, eu convivo
com algumas pessoas e não sei se é minha pouca inteligência
no assunto, pouco conhecimento, sabe, mas assim nós temos
algumas danças que eu vou assistir algumas apresentações,
passo quase o espetáculo todo e eu não consigo entender qual
foi a mensagem que aquele dançarino ou bailarino ou o que
seja a pessoa, se eu não sentar e conversar com ele eu saiu dali
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sem saber do que eu vi, mas a dança na minha visão ela não
é isso. A dança ela é total comunicação, mais ainda do que o
canto e do que o toque, a dança ela como teatro, ela expressa
em movimento em caminhadas.
Eu poso pegar um tambor e tocar um pouco mais devagar
ou mais rápido, mas se eu não tiver uma pessoa para representar
este devagar, este rápido com a dança talvez o público não
entenda então através da dança eu me comunico; através dos
movimentos que a dança ta fazendo eu tento entender qual é
a intensidade que aquele ritmo ta dando. Então a dança junto
do teatro ele é total comunicação, mas acho que não é este o
termo, nem mais, nem menos que a percussão, o canto ou a
música.
Eu posso pegar um tambor sozinho e eu não consigo
passar para as pessoas o que eu quero, mas através da dança
você consegue se achoexpressar através de seus movimentos
num palco, ou numa caminhada você consegue se expressar
que você quer passar.
14) E a comunicação da dança de terreiro?
A dança de terreiro do inicio ao fim ela estar se
comunicando, ela estar dizendo que você estar comendo, está
dizendo que você está se banhando, ela estar dizendo que você
ta guerreando, que você está caçando, ela estar agradecendo ao
público. Todas as movimentações da dança de terreiro têm um
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ato e todo ato representa algo, então se ele estar com um ato
para o céu, ele esta representando Olorum, se estar com para a
terra, ele estar representando o Aiê, se ele esta caçando ele esta
fazendo movimento de caça, ele esta fazendo movimento com
as mãos, com os pés. Se ele esta caminhando, a caminhada dele
é u pouco mais rápida, se tem vento os braços movimenta;então
com a dança de terreiro eu acho talvez este seja o meu problema
em relação as danças contemporâneas, porque as danças de
terreiro ela me explica tudo a todo momento, as danças de
terreiro desde do ato inicial até o ato final ela me explica;
então assim que começa um candomblé no primeiro ato ele
já me explica. Quando ele vem avamunha ele entra no público
ele já está explicando, agradecendo, abrindo, reverenciando,
começando os atos.
Então de repente eu vou para uma dança contemporânea,
eu preciso de vinte minutos ou meia hora para entender o que
foi o ato do cara á trinta minutos atrás, no inicio da dança. Então
talvez seja esta a minha complicação, o problema esteja ai, por
que como venho de danças de terreiro, de danças tradicionais, é
eles já me explicam logo no primeiro ato e às vezes estas novas
danças contemporâneas ou modernas nem todas conseguem
no primeiro momento explicar. Eu que tem que forçar mais a
cabeça da gente pra gente entender, isto é bom também por
que trabalha sua percepção oral, visual e intelectual também
porque você vai ter que ir atrás de estudar, de pesquisar e isto
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vai aumentar teu conhecimento.
Porque as danças de terreiro elas fecham um pouco neste
sentido. A dez anos atrás eu vi Ogum fazendo um ato, daqui a
quinze anos na música Ogum vai continuar fazendo o mesmo
ato, vai mudar a pessoa, vai mudar uma forma de dançar, mas
o ato continua o mesmo.
Na hora que a gente vai para uma festa de Omolú, que a
gente vai para um olubajé o ato da comida a trezentos anos,
a quatrocentos anos a quinhentos anos, daqui a seis mil anos
vai ser o mesmo ato. Então daqui a cem anos eu vou ter o
mesmo ato no olubajé, isto me remete aquela coisa assim é fácil
compreender porque eu já vi vinte trinta quarenta vezes;talvez
se eu for assistir dança contemporânea dez vezes, vinte vezes,
trinta vezes talvez eu entenda do jeito que eu entendo hoje as
danças tradicionais de terreiro.
15) Marcello tem mais alguma coisa que eu não tenha
perguntado, mas que você gostaria de falar a respeito da
dança de terreiro?
Vá as festas o orixá falara para você como se dança.
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