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Resumo:

O texto presente procura discutir a tradição oral na Quimbanda-Sertaneja. Tradição, esta, que envolve
o corpo e suas expressões corporais: as danças, os gestos, os ritos, as cantigas e as lendas. Para
tanto, busca-se, na mitologia da Quimbanda-Sertaneja, compreender o sentido, o significado, a
função e a importância que o mito vivenciado por meio das palavras - pronunciadas, reproduzidas e
ressignificadas – ocupa nos rituais. Dessa forma, é necessário mapear as lendas e as cantigas
presentes nos rituais e observar não só como elas orientam e significam a vida dos adeptos durante a
prática ritualística, mas também como são expressas na vida cotidiana, o que estamos chamando de
a vida fora do ritual. Além disso, apresenta uma proposta interpretativa da tradição oral para prática
de ensino conforme a legislação Lei Nº 11.645, de 10 março de 2008 - História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena.

Palavras-chaves: Tradição Oral. Cultura. Identidade. Religião. Educação.

Abstract

The present text seeks to discuss the oral tradition in the Quimbanda-Sertaneja. Tradition, this, which
involves the body and its body expressions: the dances, the gestures, the rites, the songs and the
legends. In order to do so, we seeks, in the Quimbanda-Sertaneja mythology to understand the
meaning, meaning, function and importance that the myth experienced through words - pronounced,
reproduced and re-signified - occupies in the rituals. In this way, it is necessary to map the legends
and songs present in the rituals and observe not only how they guide and mean the life of the adepts
during ritual practice, but also how they are expressed in daily life, what we are calling of the life
outside of ritual. In addition, it presents an interpretive proposal of oral tradition for teaching practice in
accordance with Law No. 11.645 of March 10, 2008 - Afro-Brazilian and Indigenous History and
Culture.

Keywords: Oral Tradition. Culture. Identity. Religion. Education.

Resumen:

Este texto discute la tradición oral en la Quimbanda-Sertaneja. Esa Tradición involucra el cuerpo y sus
expresiones corporales: las danzas, los gestos, los ritos, las cantigas y las leyendas. Para ello, se
busca, en la mitología de la Quimbanda-Sertaneja, comprender el sentido, el significado, la función y
la importancia que el mito vivido, a través de las palabras - pronunciadas, reproducidas y
resignificadas – ocupa en los rituais. De esa forma, hace falta investigar las leyendas y las cantigas
presentes en los rituales y observar no sólo como esas orientan y dan significado a la vida de los
adeptos durante la práctica ritualística, sino también como son expresadas en lo cotidiano, lo que
llamamos la vida fuera del ritual. Además de ello, se presenta una propuesta interpretativa de la
tradición oral para la práctica de la enseñanza, de acuerdo con la Ley Nº 11.645, del 10 marzo de
2008 - Historia y Cultura Afro-Brasileña e Indígena.

Palabras clave: Tradición Oral. Cultura. Identidad. Religión. Educación.

Introdução

A tradição oral pode ser percebida como espelho que reflete a cultura na qual o ser humano organiza
e reorganiza a relação com o outro. Entende-se o outro como categoria externa ao indivíduo: a
natureza e os outros seres humanos. Ele, o ser humano, como ser dotado de consciência e liberdade
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produz e reproduz artifícios para sobrevivência físico-biológica e imagética-identitária.

O ser humano não se realiza somente no espaço-temporal, em busca de alimentos, abrigo, segurança
e reprodução da própria espécie. Mas avança além do limite físico – o próprio corpo – e geográfico –
constituição natural do ambiente. Por possuir consciência e ser livre, o estranhamento e a inquietação
consigo mesmo e com o ambiente são elementos que fazem com que o ser invente outro mundo: o
mundo dos sonhos, o mundo da estética, o mundo dos afetos e dos desafetos, o mundo da ética, o
mundo da magia e dos encantamentos, o mundo dos símbolos sagrados e profanos. É o mundo
habitado pelo próprio criador e pelas criaturas que alimentam a imagem-identitária, ou seja, a imagem
de quem sou.

O espelho é uma ferramenta presente em situações onde o sujeito pergunta: “Eu, quem sou”. Quando
a pergunta é feita, ela evoca o desejo de chamar algo ou alguém que está em outro lugar. Ou seja,
invocar é fazer aparecer o que está escondido, oculto na penumbra da memória. Evocar é chamar,
acordar, despertar a memória, ou seja, é tocá-la, tornar o passado presente. Ele, o passado, faz-se
presente quando a memória percorre os fios que compõem a trama da existência e vislumbra o rosto
fiado pelas linhas da vida refletido na tradição oral. Em conformidade ao pensamento exposto, Pollak,
acerca da relação entre memória e identidade, escreve o seguinte:

... a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto
individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de
uma pessoa ou de um grupo e em sua reconstrução de si. (1992: 05)

Neste contexto, a memória é um registro, a apreensão do tempo passado: vivências, experiências e
lembranças. Entendemos que o passado não é algo distante, privado de sentido, significado e
valores, pois em si o passado não existe assim como o futuro. O passado já foi e, portanto, não é, e o
futuro não é, porque ainda é um vir a ser. Em suma, existe somente o presente, como materialização
e incorporação do passado e futuro, no que se refere à projeção de sonhos, desejos, projetos e
planos. O passado e o futuro adquirem significado à medida que compõem o presente vivenciado pela
tradição oral. Para Hampâtê Bâ:

A tradição oral é a grande escola da vida, e dela recupera e relaciona todos os
aspectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam o segredo e
desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada a separar tudo em
categorias bem definidas. Dentro da tradição oral, na verdade, o espiritual e o
material não estão dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a
tradição oral consegue colocar-se de acordo com as aptidões humanas.(...)
sempre nos permite remontar à Unidade primordial. (1982:183)

Assim, visualizamos a tradição oral como processo dinâmico que arranja e reorganiza as impressões
vivenciadas pela dinâmica da palavra anunciada, incorporada e expressa no modo de vida: hábitos
mentais, modo de pensar, modo de sentir. Ou seja, a palavra orienta o comportamento e promove a
experiência de estar vivo. Assim é na tradição africana do Mali, conforme confirma Hampâtê Bâ: “Se
formulássemos a seguinte pergunta a um verdadeiro tradicionalista africano: ‘O que é tradição oral”,
por certo ele se sentiria embaraçado. Talvez respondesse simplesmente, após longo silêncio: ‘É o
conhecimento total’“ (1982:182).

Sendo assim, a tradição oral demarca a peculiaridade da cosmovisão do fenômeno religioso,
Afro-Sertaneja, que é construída pela comunidade que a vivencia e a ressignifica, pois ela, o culto
Afro-Sertanejo, é o resultado da hibridez cultural das cosmovisões das matrizes africana, indígena e
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católica.

A tradição oral se faz presente em gestos, ritmos, cantos, lendas, mitos e contos incorporados e
expressos pelo corpo. Ela é vivenciada pelo corpo e, por consequência, a memória é corporal. Isso
porque esta é “... a ligação entre o homem e a palavra (...) Ele é a palavra, e a palavra encerra um
testemunho daquilo que ele é. A própria coesão da sociedade repousa no valor e no respeito pela
palavra” (1982: 182), relembra Hampâtê Bâ.

Dessa maneira, tocar a memória é visualizar o rosto tecido pelas linhas da vida. A fim de esclarecer
essa constatação, recorremos à metáfora do espelho, o qual mostra a imagem e capta a identidade,
entendida como metamorfose:

Metamorfose: a gente ir se transformando permanentemente! Somos seres
humanos, somos matéria; através da prática, a gente vai se transformando!
(...) Ser é ser metamorfoseada! A metamorfose é a expressão da vida. Como
tal é um processo inexorável, tenhamos ou não consciência dele. (CIAMPA,
1987: 111-113)

Dessa maneira, a identidade é um processo inacabado, pois se encontra em constante movimento.
Para que a imagem refletida no espelho possa ser cognoscível, é imprescindível a luz e o referencial -
o lugar, a posição - onde se encontra tanto o espelho quanto o observador e a coisa observada. Pois
de acordo com a intensidade da luz e a posição na qual se encontra a tríade - espelho, observador e
coisa observada – produzir-se-á uma paisagem única aquele tempo-espacial interpretativo. Ou seja,
será uma conjugação singular do jogo de luz e da posição da tríade. Por outro lado, quando
remanejado para outro lugar ou alterado quaisquer dos elementos constitutivos da percepção, toda a
imagem sofre alterações interpretativas, pois o acréscimo, a ausência ou o movimento dos elementos
interferem, criando um novo panorama.

Dessa forma, a identidade é ação, movimento, transformação, a luta entre os contrários, isto é, a “...
identidade metamorfose, como a unidade da atividade, da consciência e da identidade. (...) Como
tudo que é, é transformação, o natural é a identidade ser metamorfoseado” (CIAMPA, 1987: 146-148).

Podemos ler em Prandi, Mitologias dos Orixás, o mito que narra a relação entre Oxum[i], Oiá[ii] e o
espelho. Essa narrativa nos apresenta a descoberta de Oiá ao se deparar com a própria imagem.
Esta deusa encontra sua identidade. Descobre-se uma mulher linda! Uma mulher bela! Mas, quando
se troca o espelho, ela vê aquilo que Machado de Assis escreve no seu conto, O espelho:

Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo:
uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro...
Espantem-se à vontade; podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo; não
admito réplica. (....) A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um
homem, muitos homens, um objeto, uma operação. (ASSIS, 1973: 137-138)

O espelho mostra a identidade ligada à metamorfose, à mudança, ao movimento. Enquanto sua
imagem é linda, Oiá tem o delírio da vaidade. Diz a todos o quanto é bela, mas quando se deparou
com a imagem feia, enlouqueceu, desapareceu, deixou o mundo. O espelho representa a vida e a
morte, o brilho e a escuridão, a luz e a treva, o encontro e o desencontro, a subjetividade, a alteridade
e a efemeridade da vida.

Vamos recordar aqui o mito de Narciso, personagem amaldiçoado a viver até o momento que não
contemplasse sua imagem. O ato de contemplar a imagem é morrer. Assim escreve Vilhena Araújo,
interpretando o mito de Narciso: “O primeiro ponto a observar é a ligação do olhar, e, mais
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especificamente, do ‘ver-se a si mesmo’ – reflexo, no fundo, da consciência - com a morte” (1998: 20).
A morte acontece quando se faz o mergulho em si mesmo, descobre algo ou alguém que está
escondido, adormecido ou inventa, ou constrói um novo ser. Em Narciso, há o desconhecimento, ele
não o reconhece: “Narciso olha-se e não se reconhece. Narciso desconhece-se como outro” (Ibid.:
23). Então vê a imagem no espelho e se pergunta: “Quem sou eu”. Escreve Bachelard: “O homem
quer ver. Ver é uma necessidade direta. A curiosidade dimaniza a mente humana” (2002: 30). O ato
de ver está ligado à ação de movimentar, de metamorfosear.

De acordo com a cosmovisão afro-brasileira, Dandalundá Simbi Ke Amazê é o inquice que possui o
segredo do oráculo, sabe ler os destinos no Jogo de Búzios: conhece o passado e vê o futuro. Ela é o
inquice amé[iii] das águas doces – rios e cachoeiras. Ele, o Jogo de Búzios, é um tipo de oráculo
composto por dezesseis búzios, kaoriz, que possui uma pedra redonda e pequena que representa o
olho do jogo que fica sobre uma peneira feita de tiras de taboca. Existem ainda outros objetos para
ornamentações. Segundo Tateto[iv], os búzios e a pedra os elementos imprescindíveis para a
funcionalidade do oráculo. O Jogo de Búzios (Cf. RODRIGUÉ, 2009: 131-154) comunica-se com os
inquices. Dessa forma, as ações nas roças de Candomblé são orientadas pelo Jogo de Búzios: “É a
peneira[v] que guia a casa” (Tateto Ria Inquice, Diário de Campo, Montes Claros, 12/03/2008).

Esse inquice amé conjuga em si vários atributos relacionado à água, sendo um deles a fertilidade,
sem ela a vida não prospera na terra. Outro aspecto a relaciona com o espelho, visto que,
possivelmente, foi contemplando a imagem refletida na superfície das águas que o ser humano se
inspirou para fazer o primeiro espelho.

1- A mitologia Afro-Sertanejo em forma de ponto que canta e conta

Perguntar sobre o que é o mito nos ajuda a mergulhar em águas mais profundas, buscando as
características da identidade de Exu-Sertanejo, expressas no imaginário religioso Afro-Sertanejo da
cidade de Montes Claros, imaginário contido nas tradições orais. Fazer tal pergunta: “O que é o mito”,
possibilita abrir estradas e ser conduzido para o topo de uma montanha e de lá fazer a leitura
analítica-descritiva da mitologia afro-sertaneja.

Então, o que é mito Mito é, por excelência, uma narrativa, palavra sagrada repleta de deuses, de
inquices, de orixás ou de Deus, de encantamentos, de magia, de sobrenatural que anuncia, conta,
relata e nomeia como o mundo se originou e tudo o que há no mundo. “O pressuposto fundamental da
compreensão filosófica do mito é que ele, antes de tudo, é palavra ou, o que é o mesmo, uma das
formas do discurso humano” (PERINE, 2007: 69). Essa é uma dimensão unicamente humana: a fala
mítica – revelação divina ou sopro sagrado -, a palavra revelada é traduzida pela linguagem onírica,
metafórica, enfim, linguagem simbólica:

O mito: é a expressão de um conhecimento primordial. Mito é a forma mais
antiga de narrativa e é, pois, apresentado como a epopéia da humanidade,
porque ele contém a presença das origens místico-religiosas e éticas,
revelando o oculto e os rituais mais secretos da humanidade (...) conhecer o
mecanismo do mito é conhecer a própria história do homem, já que suas
implicações religiosas, culturais, psicológicas, mostram uma apreciação dos
valores e revelações de padrões de comportamento do homem desde os
primórdios. (CAMPBELL, 1990:76)

A narrativa sagrada possui uma maneira singular de apresentar o mundo e as relações entre o ser
humano e o mundo. A realidade expressa pela narrativa mítica é ritmizada, cantada e dançante.

Em campo, observamos o poder exercido pelo mito presente na Quimbanda-Sertaneja sobre o povo
de santo sertanejo. Tal fato pode ser percebido, quando o pai de santo sertanejo, ou mesmo algum
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filho de santo canta seus mitos; a palavra toca a pele e penetra pelos ouvidos, ela gera em todo o
corpo um movimento ritmizado, guiado pela fala do narrador. Ele, o narrador mítico, dá o compasso
que o corpo acompanha. O corpo de quem está na gira[vi] ora vai para frente, ora vai para traz. O
corpo balança de um lado para o outro em formas circulares ou pendulares. Os pés se movimentam
como que se percorresse a história narrada. As mãos têm a plena certeza de que toca os cenários e
os personagens, ficando, às vezes, frias, geladas, suadas e em outros momentos quentes, com
formigamentos e tensas. Os olhos ficam abertos, despertos e saltitantes, e se movimentam conforme
o enredo da história. Eles brilham. A pele é tocada de tal maneira pela palavra que arrepios e calafrios
envolvem todo o corpo. O corpo pulsa, faz giros e piruetas, onde cada sentido se entrelaça um com
os outros, produzindo a cada momento uma coreografia sobrenatural única[vii].

Isso implica dizer que, sem o corpo, sem a alma, sem as emoções, sem os movimentos todos
sincronizados e interligados, não é possível falar e nem entrar no universo da tradição oral:

Como um fenômeno pulsante, vivo, cheio de significado, o símbolo sempre
aparece associado a algum tipo de emoção; lembrando aqui que e-moção
significa um movimento para fora, para o exterior. Deste modo, ele envolve
uma movimentação também no nível corpóreo, uma transformação fisiológica,
dos sistemas nervosos simpáticos e parassimpáticos. (Ibid.: 65)

Assim, escutar uma história mítica é entrar em um universo recheado de cheiros, de cores, de calor,
de textura, de movimento, de sabor e de saber. É abrir os portais dos sonhos e mergulhar no mundo
da imaginação, pois um mundo que é anunciado na forma de contos, fábulas, lendas, saga, ritos e
rituais produz uma hierofania.

O mito não se limita apenas a contar sobre como as coisas se originaram no mundo. Essa narrativa
vai além do percebido. Por isso, há uma crítica e uma censura das fábulas na obra A República, texto
da maturidade de Platão (Cf. PLATÃO, 2000). Inicialmente, uma leitura apressada da obra nos lembra
coisa pública, o Estado, a administração do Estado, a sociedade política, ou seja, interpreta-se,
geralmente, A República como um livro de política. O livro, contudo, não se limita a ser um trabalho de
Ciências Políticas sobre como legislar ou como governar uma cidade: “(...) apenas um terço da obra
diz respeito propriamente à questão do Estado” (HAVELOCK, 1996:19). Segundo escreve Jaeger: “A
sua obra República não é uma obra de direito político ou administrativo, de legislação ou de política,
no sentido atual” (1995: 750).

Segundo Platão, O Estado deve controlar as imagens da natureza instigada pelo poeta, porque elas
afetam o caráter dos cidadãos, precisa também controlar as formas de expressão poética, porque
estas influenciam igualmente o caráter.

Portanto, parece-me que precisamos começar por vigiar os criadores de
fábulas, separar as suas composições boas e más. Em seguida,
convenceremos as amas e as mães a contarem aos filhos as que tivermos
escolhidos e a modelarem-lhes a alma com as suas fábulas muito mais do que
o corpo com as suas mãos. Mas a maior parte das que elas contam
atualmente devem ser condenadas. (PLATÃO, 2000: 65)

As palavras expressas no formado de fábulas têm o poder de modelar o caráter e a personalidade,
enfim, configuram a consciência das pessoas e a maneira como vão interpretar a vida e viver em
comunidade.

Nesta linha de pensamento, a dimensão mítica é um “mega-invento” mental, produzido pelos
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humanos com o propósito de educar e situar-se no mundo. Além disso, revela o que está oculto na
alma. O mito é sagrado, real (Cf. ELIADE, 2001). Escreve o antropólogo Souza Júnior em seu artigo
O sagrado, a humanidade e o mundo, sobre a importância do mito presente nas religiões de matriz
africana:

A mitologia tem vital importância na construção e manutenção das identidades
africanas no Brasil. Trata-se de histórias que se não foram trazidas da áfrica,
guardam profunda relação com ela e são preservadas por uma liturgia
expressa por cantigas, fórmulas, provérbios, ditos e orações. Para as religiões
de matrizes africanas reorganizadas no Brasil, a mitologia cumpre a função de
lhes atribuir sentido. Onde parece que o mito está ausente, lá está ele, se não
todo, ao menos fragmentado ou resumido, devido a sua própria dinâmica
criativa. (SOUZA JÚNIOR, 2006: 22)

Quando nos voltamos à dimensão mítica, deparamo-nos com a palavra. Ela não se restringe ao som,
nem é desprovida de um sentido mais profundo, pois, de acordo com a tradição oral, a palavra pode
curar pelo seu encantamento e pela sua sedução ao penetrar na alma de quem a escuta. Dessa
maneira, Giordano psicoterapeuta, contadora de estórias e cientista da religião escreve:

Tudo, absolutamente tudo, contemplado pela magia da palavra, cujo poder é
de iluminar a imaginação e, muitas vezes, a ativação da memória. (...) as
histórias contadas pelo povo – de tradição oral – acompanharam o
desenvolvimento do homem, ao longo de sua existência, acalentando, em
todas as fases, os desejos e as necessidades humanas, ensinando a rezar, a
amar, a curar e a respeitar a Deus como criador de todos os seres. Contar
histórias é um meio de comunicação ancestral que vem ensinando, inspirando,
curando e auxiliando os caminhos de passagens e as necessárias
transformações. Desta forma, acreditamos que as histórias,
independentemente da idade das pessoas, são uma necessidade absoluta
para o homem. (2007: 31)

Além de educar e dar sentido à vida, o mito promove no grupo e no individuo a experiência de estar
vivo. O ser humano não deseja apenas viver, mas degustar a trama da vida, sentir a experiência de
estar vivo. Assim escreve Campbell:

Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos, de
modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham
ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais íntimos, de
modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivo. (1990: 03)

Dessa maneira, a tradição oral é um espelho que reflete a dinâmica dos ritos, das lendas, dos mitos,
dos gestos, dos objetos, das cantigas vivenciadas entre o povo-de-santo sertanejo. Compreendemos
que tudo que o ser humano cria[viii] apresenta traços psico-sócio-antropológico do autor da obra. Por
exemplo, o Exu-Sertanejo, entidade sobrenatural, é um artifício gerado no útero do Sertão do Norte de
Minas Gerais, sobretudo no município de Montes Claros. Tal artifício sagrado, presente nos cultos
Afro-Sertanejos, expressa traços característicos identitários do montes-clarense adepto da
religiosidade Afro-Sertanejo.

Almejar compreender uma cultura a partir dos seus mitos, lendas e fábulas é mergulhar em um
universo repleto de símbolos que orientam, dão sentido à existência e estimulam a sensação de estar
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vivo. O símbolo nos lança e nos arremessa ao encontro com outra metade, como pode ser visto pelo
próprio conceito de símbolo exposto por Ramos:

A palavra símbolo vem do grego symbolon, do verbo symballein, ‘lançar com’,
‘arremessar ao mesmo tempo’, ‘jogar-com’, expressando um fenômeno oculto,
impregnado de mistério. Entre os gregos, era o nome dado à união das
metades de uma moeda com o objetivo de identificar duas pessoas separadas
há muito tempo ou de autenticar uma mensagem levada por um mensageiro
legitimado pela metade faltante da moeda. (1998: 63)

Eles, os símbolos, são carregados de valores, de sentidos, de amarras e de teias culturais que
prendem o indivíduo no fazer cotidiano, podendo também abrir portais para outros caminhos não
traçados ainda, mas que poderão ser tecidos com as linhas herdadas da cultura: “... o símbolo é por
excelência um mecanismo transformador de energia” (Ibid.: 1998: 66).

O estudo do pensamento simbólico abre fendas que são capazes de decifrar certos aspectos do real
na forma de realidade. O real são as várias versões da realidade. A realidade corresponde aos mitos,
às lendas, aos ritos, ao sagrado, ao profano, ao modo de pensar e viver científico ou filosófico; as
imaginações individuais que se interagem com outras imaginações e cosmovisões, construindo,
assim, o real.

Por outro lado, a realidade expressa pelo fenômeno religioso permite vislumbrar a cultura, enfim,
conhecer a identidade. Para que tal entendimento seja possível, é mister compreender o real por meio
dos símbolos. Sobre a percepção do real mediada pelos símbolos, escreve Eliade:

O pensamento simbólico não é uma área exclusiva da criança, do poeta ou do
desequilibrado: ela é consubstancial ao ser humano; precede a linguagem e a
razão discursiva. O símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais
profundos – que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens,
os símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da psique; elas
respondem a uma necessidade e preenchem uma função: revelar as mais
secretas modalidades do ser. Por isso, seu estudo nos permite melhor
conhecer o homem (...) (2002: 8-9)

Nesta perspectiva, os símbolos, expressos por meio das palavras em forma de rituais, cantigas,
lendas e fábulas, vão caracterizando um jeito peculiar de viver do povo de santo Afro-Sertanejo. O
movimento da palavra ritmizada, carregada de onomatopéias presentes nos rituais em forma de
cantiga, apresenta os mitos de constituição do mundo, a origem das entidades, e, como elas,
venceram e vencem as demandas.

Pensar a dimensão mítica é descobrir o poder da palavra proclamada por meio da oralidade. É ser
seduzido pela palavra. É a palavra que cria e recria mundos internos e externos. É a narrativa
sagrada que apresenta o real em sua totalidade. Escreve Eliade:

O sagrado é o real por excelência, ao mesmo tempo poder, eficiência, fonte de
vida e fecundidade. O desejo do homem religioso de viver no sagrado
equivale, de fato, ao seu desejo de se situar na realidade objetiva, de não se
deixar paralisar pela relatividade sem fim das experiências puramente
subjetivas, de viver num mundo real e eficiente – e não numa ilusão. (2001:
31-32)
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A oralidade está presente não somente enquanto instrumento de coesão que organiza e dá sentido ao
grupo e ao indivíduo. Mas é a maneira como o grupo se vê, ela é um espelho identitário que reflete a
imagem dos adeptos do culto Afro-Sertanejo como pode ser observado em pesquisa de campo.

Em pesquisa de campo realizada no ano de 2007 e 2008, foi observado que os rituais não se iniciam
e não terminam sem o canto. Todavia, a maneira como se canta e os instrumentos que acompanham
as cantigas dependem da história de constituição do terreiro e sua estrutura místico-ritual. Nos rituais,
as músicas[ix] ora podem ser acompanhadas de palmas, ora com os atabaques juntamente com
chic-chic e triângulo.

Os pontos-cantados nos rituais apresentam a história da entidade sobrenatural presente naquela
cerimônia ou prestam homenagem a uma entidade sobrenatural, a qual, segundo os adeptos, é chefe
de determinada falange.

Uma das maneiras possíveis de estudar a mitologia Afro-Sertaneja é pelo recorte dado aos pontos
cantados. Isso porque ele canta e conta os feitos e os fatos sobrenaturais dos rituais, entrelaçando
em cada verso ou estrofe problemas vivenciados pelo povo de santo sertanejo. Dessa maneira, o
ponto cantado é a memória narrada que provoca no grupo a coesão, apresenta a epopéia mística das
entidades que trabalham[x] naquele terreiro ou roça:

a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando se
trata da memória herdada, podemos dizer que há uma ligação fenomenológica
muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade. (...) a imagem
que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a imagem
que ela constrói e apresenta aos outros e a si a própria, para acreditar na sua
própria representação, mas também para ser percebida da maneira como quer
ser percebida pelos outros. (...) cada vez que uma memória está relativamente
constituída, ela efetua um trabalho de manutenção, de coerência, de unidade,
de continuidade, da organização. (...) Esse fenômeno torna-se bem claro em
momentos em que, em função da percepção por outras organizações, é
preciso realizar o trabalho de rearrumação da memória do próprio grupo. (...)
Cada vez que ocorre uma reorganização interna, a cada reorientação
importante, reescreve-se a história (...). (POLLAK, 1992: 05-07)

Concentrar a audição, a visão, o paladar, o olfato e o tato nas cantigas, ou seja, nos pontos cantados,
é perceber os significados que os pontos que cantam e contam têm para o corpo. Ademais, escutar
os versos e as estrofes que aparentemente não dizem nada com nada, e que são admitidos por
alguns como textos feios, ingênuos, inofensivos, um amontoado de palavras sem sentido e sem nexo,
possivelmente inventados e reinventadas por pessoas analfabetas ou com baixo nível de escolaridade
não desqualificam o valor sagrado dos pontos cantados para os adeptos.

Essas impressões acerca dos pontos cantados são superficiais e imediatas e não retiram a
importância do mito Afro-Sertanejo, que tem como uma das suas manifestações os pontos cantados.
Eles cantam e contam, assim como as lendas e as fábulas narradas pelos poetas rapsodos no
período da Grécia antiga. Os pontos cantados são pequenos em versos e estrofes, às vezes, uma
estrofe ou um verso. No entanto, são sempre carregados de criatividade poética, de imaginação
mística no enredo das cantigas. Eles são textos religiosos, uma literatura sagrada que estimula a
hierofania. Carvalho, antropólogo, em seu artigo A tradição Mística Afro-Brasileira, declara que:

(...) cantos de poucos versos, dedicados a caboclos, juremas, Pretos Velhos e
tantas outras entidades, são de fato textos pertencentes à esfera do sagrado e
isso implica uma atitude de respeito radical à sua característica básica, qual
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seja a de formar um grande corpus místico-poético. (1997: 95)

Eles sintetizam em seu interior o movimento da cultura, o encontro de línguas e a maneira de ecoar
as palavras. Cantigas demarcam o encontro e a singularidade de cada região, assim como a
identidade dos rituais de um terminado terreiro. O ponto cantado é uma expressão viva e híbrida da
linguagem, ele rearranja em seu seio a experiência sociocultural do movimento da língua:

As relações entre língua, sociedade e cultura são tão íntimas que, muitas
vezes, torna-se difícil separar uma da outra ou dizer onde uma termina e a
outra começa. Além dessas relações, um outro fator entra em campo para
também introduzir dúvidas quanto à linguagem utilizada por um determinado
grupo sócio-cultural: é o fator geográfico, regional ou diatópico. Algumas
variações, ditas regionais, podem ser, muitas vezes, sociais; se sociais,
podem ser relativas aos falantes, que têm uma determinada marca
diageracional, diagenérica ou mesmo diafásica. (ARAGÃO, 2005: 01)

Isso acontece nos terreiros de Montes Claros, que são formados a partir de dois movimentos, sendo
um deles originados do Sudeste, e o outro do Nordeste - Bahia. O movimento de constituição dos
cultos Afro-Sertanejo pode ser percebido no encontro de ponto cantado vindo do Rio de Janeiro, de
São Paulo e do Nordeste, chegando aos Sertões do Norte de Minas Gerais. Passa por mudanças que
podem ser percebidas nos terreiros pesquisados, mudanças essas no ritmo e nas palavras. As
modificações ocorrem de terreiro para terreiro da mesma cidade. Dentro do próprio terreiro, é
importante mencionar, há alteração do ponto cantado de um ritual para outro, ou seja, a entidade
modifica o ponto no período ritualístico ou os próprios membros do grupo. Assim, um ponto passa a
ser cantado de várias maneiras, possuindo significados diferentes para cada situação.

2 - Olha a linha virou... deixa a linha virar... (Ponto-cantado, Roça Gongobiro Ungunzo
Mochicongo, ritual de Quimbanda, Diário de Campo, Montes Claros, 10/08/2007)

Olha a linha virouuu...

Deixa a linha virarrr...

Ôh virou na Quimbanda

Deixa o pau quebrar

Ôh virou na Quimbanda

Deixa o pau quebrar

(Roça Gongobiro Ungunzo Mochicongo, ritual de Quimbanda, linha de Escora,
Diário de Campo, Montes Claros, 10/08/2007)

Nos terreiros pesquisados, o panteão sagrado é denominado por linhas[xi]: Linha da Umbanda, Linha
da Quimbanda. Dentro dessa linha, há a presença de entidades sobrenaturais que são classificadas
por sub-linhas, como linha de Preto Velho ou linha das Almas, linha de Caboclo, linha de Escora e
linha de Pomba-Gira.

É tão forte a concepção das linhas nos cultos Afro-Sertanejo que se escutam nas conversas antes de
começar as cerimônias[xii] comentários, como esse: “Hoje vai passar a linha de Preto Velho” ou “a
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linha vira a meia noite”. Dizer que “a linha vira a meia noite” significa que vão se iniciar os ritos de
Quimbanda.

Por isso, quando se canta que a linha virou, significa que agora todos vão trabalhar com a esquerda.
Esquerda quer dizer Quimbanda, ritual que trabalha com as entidades conhecidas como Exu e Preto
Velho Quimbandeiro.

Quando a linha vira, o pau quebra. Isto é, o pau ereto e firme nos lembra a ordem, a lei. Quando
quebra, indica o caos, a desmedida. É um ritual aparentemente sem lei, pois a lei é a do mais forte,
como se escuta nas saudações em um dos terreiros pesquisados: “Salve a força de quem pode mais!”
O Grupo responde: “Salve !” (Terreiro Tupynambá, Diário de Campo, Montes Claros, 05/11/2008).

O uso da palavra linha entre o povo de santo sertanejo está relacionado ao simbolismo
mágico-religioso da linha e dos nós. A visão que temos de linha pode ser a de um fio ou a de uma
figura geométrica, reta ou curva. Podemos entender que a linha divide e ao mesmo tempo liga. Ela
tanto serve para separar, quanto para unir. Por outro lado a linha está presente nos cultos
Afro-Sertanejos como símbolo mágico, ou seja, as linhas são encantadas, são fronteiras sagradas
que demarcam o lugar do bem e do mal, mas que os mantêm unidos por um fio. Linhas nem sempre
são retas, nem sempre são curvas ou tortas, nem sempre são embaraçadas. Podem apresentar
qualquer configuração. Na verdade, existe uma relação direta entre a linha, os nós, os laços, as
amarras e a magia:

(...) a morfologia das amarras e dos nós na prática mágica. Podemos
classificar os fatos mais importantes sob duas rubricas. 1º) as “amarras”
mágicas utilizadas contra os adversários humanos (na guerra, na feitiçaria),
com a operação inversa do ‘corte das amarras’; 2º) os nós e as amarras
benéficas, meios de defesa contra os animais selvagens, contra as doenças e
os feitiços, contra os demônios e a morte. (ELIADE, 2002: 108)

Eliade (2002) afirma que em todos os lugares do mundo, a linha e os nós podem ser vistos como algo
mágico. Tal afirmação pode ser percebida na linha de Pomba-gira nos ritos da Quimbanda-Sertaneja,
por meio do ponto cantado:

Desenrola... Desenrola... Desenrola

Oh, minha comadre, desenrola o carritel

Desenrola... Desenrola... Desenrola

Oh, minha comadre desenrola, o carritel

(Roça Gongobiro Ungunzo Mochicongo, ritual de Quimbanda, linha de
abertura, Diário de Campo, Montes Claros, 10/08/2007)

Assim sendo, entrar no universo da Quimbanda também é observar a tensão entre as linhas: a luz e
as trevas, o Diabo e Deus, a lei e a desmedida. Ela reflete a luta entre os contrários que existem no
universo e coexistem dentro do indivíduo e a crise interior que faz parte do ser humano – a tensão
entre a luz e a treva que produz a penumbra.

Ela é um culto com presença marcante de barulho e de muito silêncio. Nesse rito, as gargalhadas, os
gritos e os gemidos de Exu-Sertanejo convivem juntamente dentro de uma atmosfera de silêncio.
Existem cantos, ora acompanhados por atabaques, ora por palmas e por triângulo. Tais instrumentos
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e as músicas entoadas não retiram os participantes de um silêncio tremendo, tenebroso. Os membros
cantam, dançam e andam de forma circular em torno do entorto[xiii]. Os visitantes, denominados de
assistência, cantam e até batem palmas. Mesmo assim, há um silêncio. Observando os rituais, foi
possível entender o silêncio que comunica.

A cada momento em que um novo ponto é cantado visualiza-se o silêncio. É como se o ponto
invadisse o corpo e a alma dos participantes do ritual. Eles cantam, não de maneira mecânica. É um
canto que dá para escutar o silêncio da alma e do corpo. O que parece é que o ponto cantado tocou
um ponto significativo no ser que escutou. Pelas pesquisas realizadas nos terreiros e pelas conversas
fora do ritual com os membros, foi possível saber o que o ponto promove em quem escuta e / ou
canta um mergulho em si mesmo.

No campo, percebemos o poder de coesão, de hierofania e de epifania expresso quando um ponto foi
puxado[xiv] na linha de preto velho. Segue abaixo o ponto:

Eu tenho pena,

Eu tenho dó

Ver um galo índio

Apanhar de um carijó

(Roça Gongobiro Ungunzo Mochicongo, ritual de Quimbanda, linha de
Preto-Velho Quimbandeiro, Diário de Campo, Montes Claros, 17/03/2008)

Essa estrofe se repetiu por várias vezes, sendo cantada pelos médiuns que andavam e dançavam em
círculo. As mulheres com as suas saias rodadas de cores preto e vermelho, com suas contas[xv] no
pescoço, mexiam o corpo, sacudiam os braços de forma ritmada; os pés executavam um compasso
que, às vezes, eu pensava: “Desse jeito, no próximo passo ela ia cair”. E nada de cair. Os quadris
balançavam de um lado para o outro. Além de andarem em círculo, ainda giravam em torno de si
mesmas. Uma coreografia única. Algum dos médiuns, às vezes, dava um grito: “Saravou a
Quimbanda!!!”. E todos respondiam: “Saravôu!”.

Os gestos, os gritos, a dança eram uma coreografia e um canto de muito significado. Um galo não
significa apenas uma ave com penas, com duas asas, um par de esporas, uma crista, um rabo, um
bico e outras características fisico-biológicas. Ou um galo índio, ser forte, robusto, criado para brigar,
treinado para a rinha de galo, sendo um galo perigoso. Tem-se também, um galo pequeno, fraco,
domesticado, utilizado para enfeitar um terreiro, que fica ali solto, que não tem muita importância. O
galo é muito mais que isso, podendo traduzi-lo como o próprio sertanejo. O próprio adepto em suas
relações sociais, econômicas e ambientais.

O ambiente sertanejo é violento, hostil, uma região muito quente, um calor escaldante. Montes Claros
mantém ainda nas relações sociais a herança dos tempos dos coronéis, expressa pela violência
simbólica. Além disso, tem os seus problemas relacionados à esfera econômica.

Por outro lado, podemos perceber a riqueza mitopoética do ponto cantado. Lembra-nos Gadamer
(1980) que o mythos (mito) significa literalmente “fazer através da palavra”, é citação. E theologein
(teologia), “fala sobre o divino”. Os pontos cantados nos atestam à experiência de estar vivo, é um
exercício vivo “... de mythopoieses, isto é, de criar o mito das entidades a que se referem através das
letras dos cânticos a elas dedicados (...)” (CARVALHO, 1997: 95).

É marcante a presença do galo neste ponto. O galo compõe o universo sagrado, mítico do africano,
da região do Mali, como pode ser visto em Hampâtê Bâ na sua obra Amkoullel, o menino fulla. O livro
reconstrói a história de um africano da região do Mali. Ele apresenta o galo em vários momentos da
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sua história: com os cantos anuncia a aurora e com os gritos, espantado, denuncia que alguém
chegou de repente.

Podemos relacionar esse ponto cantado com outro canto, o canto do Caboclo Tupinambá para Santo
juremeiro:

Tabela 12 - O canto do Caboclo Tupinambá para Santo juremeiro e Ponto de
Quimbanda-Sertaneja

O canto do Caboclo Tupinambá para
Santo juremeiro

Ponto de Quimbanda-Sertaneja

Galo Carijó[xvi]

Três Pedras, três pedras

dentro dessa aldeia

Uma maior, outra menor

a mais pequena é que nos alumeia.

(pesquisa bibliografica) (Cf. CARVALHO,
1997)

Eu tenho pena

Eu tenho dó

Ver um galo índio

Apanhar de um carijó

(Roça Gongobiro Ungunzo Mochicongo, Ritual
de Quimbanda, linha de Preto-Velho
Quimbandeiro, Diário de Campo, Montes
Claros, 17/03/2008)

Se olharmos de maneira apressada, eles são completamente distintos. O primeiro é um canto de
caboclo presente nos ritos da Jurema. O segundo é um ponto cantado na linha de preto velho
quimbandeiro-sertanejo. Ademais, os elementos dos versos são diferentes: quando num se fala de
pedra, o outro fala de galo. O segundo canto lembra uma rinha de galo e o primeiro leva a imaginar
uma aldeia com três pedras, sendo uma delas iluminadora do ambiente.

É de suma importância enfatizar que a simbologia consegue ser mais importante do que aquilo que
está descoberto, claro. Muitas vezes, enriquece-se a comunicação mais pelo que se insinua do que
pelo que se revela. Somos levados a buscar compreender o que nos está oculto. A curiosidade e o
desejo pelo conhecimento antecedem toda e qualquer descoberta. Dessa forma, buscar-se-á
compreender os símbolos presentes na canção. São três pedras e uma delas é pequena. São dois
galo, um é pequeno. Quem vence a disputa é o galo pequeno. Quem ilumina mais é a pedra menor.
Encontramos a semelhança entre os pontos: o fato de ser pequeno produz a grandeza. Grandeza
pode ser vencer a rinha ou iluminar a aldeia.

Entendemos que, para a tradição mística, o pequeno, o menor se faz grande. Ele vence e ilumina. O
galo traz em seu simbolismo a luz e a força. Quando foi cantado e dançado o ponto do Galo Carijó no
ritual, o silêncio era tenebroso. Tenebroso não no sentido carregado ou cheio de trevas, porém
pungente, cheio de dor e sofrimento. Não um sofrimento medíocre, banal, sem sentido, vulgar, de
quem lamenta por lamentar. Mas uma dor e um sofrimento que leva à luz: a epifania e a hierofania.
Pois, o silêncio é o silêncio da meditação. Medita-se na Quimbanda com a palavra cantada e com o
corpo em movimento. É o silêncio de quem se olha no espelho que, paradoxalmente, contempla a luz
e as trevas. E descobre que viver e sobreviver no sertão não é na luz e também não é nas trevas. É
viver na penumbra.

O sertanejo sabe que o sofrimento pode ajudar a trazer a luz, um sofrimento em saber que viver é
algo muito e muito perigoso. A cada escolha, a finitude se faz presente. Escolher é renunciar. Cada
estrada escolhida é marcada pelas incertezas, pelos obstáculos e pelas possibilidades de aprender.
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Aparece também o não caminho trilhado, ou seja, a estrada tem que ser feita. Novamente, está-se
diante do inesperado e das incertezas. Em outros momentos, ele é escolhido. Tudo isso compõe o
imaginário de um viver perigosamente.

Com isso, quando o ponto é entoado, ressoa no fundo da alma do sertanejo a trama e o drama de
estar vivo. O ponto cantado vira um espelho no qual o sertanejo enxerga as trilhas por onde andou e
projeta novas trilhas a serem percorridas durante a saga de estar vivo. Fica claro que a questão
existencial, filosófica permeia o imaginário sertanejo.

Considerações finais

Enfim, por essas características, os pontos cantados representam uma epopéia mística que mantém a
coesão do grupo e provoca entre as fiéis condições para superar os problemas da vida. Além disso,
apresenta uma proposta interpretativa da tradição oral para pratica de ensino conforme a legislação
Lei Nº 11.645, de 10 março de 2008 - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
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[1] No rito de Candomblé Angola, Oxum recebe o nome de Dandalundá Simbi Kê Amazê.

[1] No rito de Candomblé Angola, Oiá (keto) recebe o nome Ingurucema Vula. Oiá é uma forma de
saudação no Keto: “Eparei Oiá “ que significa Iansã. Iansão ou Ingurucema Vula é mãe de Oxum.

[1] Inquice é um deus. E inquice amé, uma deusa.
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[1] Tateto Ria Inkissi Sessy Kiluancy

[1] O Jogo de Búzios também é conhecido como peneira entre os adeptos

[1] Gira é o termo utilizado entre os adeptos para designar a forma como o ritual se desenvolve. O
ritual acontece em forma circular.

[1] As descrições somente foram possíveis a partir das observações e conversas com os fiéis que
descreviam as sensações durante a cerimônia.

[1] Utilizo o verbo criar não como algo que aparece, que surge do nada, mas, sim, como a
possibilidade de o ser humano construir realidades a partir da reflexão e da ação.

[1] São nomeadas pelo povo de santo presente nos terreiros pesquisados como pontos-cantados,
cantigas ou arruelas.

[1] Trabalhar é o mesmo que incorporar ou o mesmo que ser cultuado.

[1] No terreiro Roça Gongobiro Ungunzo Mochicongo, usa-se tanto a nomeclatura linha quanto
energia para denominar os ritos.

[1] O mesmo que ritual, trabalho ou gira.

[1] Denominado também como ponto de força. É uma área localizada no centro do salão que contém
encantamentos enterrados.

[1] Puxado é o mesmo que começar a cantar.

[1] o colares grandes.

[1] Título criado pelo pesquisador para identificar a música quando necessário no corpo do texto.
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