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“O	  Sino	  da	  igrejinha	  faz	  blem	  bem	  blam	  
O	  Sino	  da	  igrejinha	  faz	  blem	  bem	  blam	  

	  
Deu	  meia	  noite	  o	  galo	  já	  cantou	  

	  
Seu	  Tranca	  Rua	  que	  é	  o	  dono	  da	  gira	  
Oi	  abre	  a	  gira	  que	  Ogum	  mandou	  

	  
Seu	  Tranca	  Rua	  que	  é	  o	  dono	  da	  gira	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Oi	  abre	  a	  gira	  que	  Ogum	  mandou.”	  

	  
(Cantiga mágica de Exu, cantadas como 
louvor nas aberturas as giras de 
candomblés).	  

	  
(Cantiga	   mágica	   de	   Exu,	   cantadas	  

como	   louvor	   nas	   aberturas	   as	   giras	   de	  
candomblés)	  

	  

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  

À luz do Ritual do Candomblé, acendemos este trabalho científico pedindo licença a 

Exu para que afaste tudo e todos que possam dificultar o curso desta pesquisa, levando aos 

Orixás o chamado dos homens por meio da ritualização como forma de manterem os mitos 

vivos e assegurem o transe para o acesso às divindades regentes do universo humano. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura	  1	  -‐	  Imagem	  de	  assentamento	  de	  Exú	  no	  Ylê	  de	  Oxalá	  e	  Iansã. 



	  
	  

	  

AYRÁBEJI DE XANGÔ 
O Cine-transe e sua rubrica etnográfica 
 

 

Resumo 

O presente trabalho de qualificação tem como escopo o questionamento audiovisual na 

abordagem da imagética do culto de Xangô na perspectiva do cinema documental. Ao 

considerar a imagem como escrituração científica no campo da História, utilizamos como 

suporte teórico, as matrizes do cinema etnográfico e do cinema verdade que deram origem ao 

Cine-Transe. Com base no estudo científico do sincretismo religioso brasileiro, que incorpora 

em seu conteúdo histórico a resistência da cultura africana, apresentamos como escritura 

cinematográfica, a peça intitulada Ayrábeji de Xangô como dissertação audiovisual a fim de  

tecer  nossas reflexões acerca do percurso metodológico adotado na pesquisa imagética de 

campo e sua função heurística na representação da história. Desta forma, fizemos uso do 

método etnográfico visando à orientação científica da observação e leitura das representações 

do Candomblé, tendo como pressuposto conceitual, o filme científico como uma categoria 

audiovisual específica e reveladora de modelos culturais na produção do conhecimento. 

 

Palavras Chaves: Cinema Documental, História, Montagem Cinematográfica, Cine-Transe, 

Xangô  

  

  

  

 

 

 

 

 



	  
	  

	  

AYRÁBEJI DE XANGÔ 
El Cine-trance y su artículo Etnográfico 
 

 

 

Resumem 
 

Este trabajo pretende abordar la cuestión de las imágenes audiovisuales del culto a Shangó en 

vista del cine documental. Al considerar la imagen como la contabilidad en el ámbito de la 

historia científica, utilizado como soporte teórico, la sede del cine etnográfico y cine vérité 

que dio lugar a la Cine-Trance.Basado en el estudio científico de sincretismo religioso en 

Brasil, que incorpora en su contenido histórico de la resistencia de la cultura africana, se 

muestra cómo la escritura cinematográfica, la pieza titulada Ayrábeji como la tesis de Xango 

audiovisuales a fin de que nuestras reflexiones sobre el enfoque metodológico adoptado en la 

investigación de la imagen campo y su función heurística en la representación de la historia. 

Por lo tanto, se utilizó el método etnográfico para guía de observación científica y la lectura 

de las representaciones del Candomblé, que presupone la película conceptual, científica como 

una categoría audiovisual modelos culturales específicos y que revela en la producción de  

conocimiento.   

  
  

Palabras clave: Cine Documental, Historia, el Monte de Cine, Cine-Trance, Xangô. 
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Introdução  

 

Ayrábeji de Xangô: O cine-transe e sua rubrica etnográfica é o título desta 

dissertação. Já o vídeo documental é intitulado Ayrábeji de Xangô. 

Em sua tradução literal para a língua portuguesa Ayrábeji de Xangô significa O 

Garoto Guerreiro do Candomblé, sendo que Ayrá é uma qualidade de Xangô que remete a 

juventude do Orixá. Beji é uma alteração semântica de Ibeje que quer dizer criança no dialeto 

ioruba.  

Xangô é uma denominação demiúrgica do orixá, um dos deuses africano. Este, que se 

encantou pelas pedreiras e trovão, é responsável pela justiça divina, trazendo em punho o 

Oxé, isto é, o machado duplo, a insígnia de Xangô que, segundo  Bastide,  pode também 

significar a denominação dos Candomblés de Pernambuco, Alagoas e outras regiões do 

nordeste brasileiro (BASTIDE, 2001). 

Desta forma, o tema do presente trabalho nasceu na associação das expressões 

Ayrábeji de Xangô e o estado de transe das representações do Orixá no enunciado do seu ator 

social, como resultado da pesquisa de campo, ou seja, a digna ou conhecida popularmente 

como o nome de batismo de Pai Joaquim de Xangô na religião dos Orixás. O título traz em si, 

ao mesmo tempo, a síntese temática do objeto deste estudo e a rubrica documental da 

possessão como escrituração dos procedimentos etnográficos do vídeo e do presente texto.  

 Procuramos assim estabelecer um diálogo imagético do Cine-Transe na perspectiva 

do método etnográfico de filmagem adotado pelo etnólogo-cineasta francês Jean Rouch, que 

introduziu este termo no cinema antropológico a fim de delimitar a especificidade deste 

cinema em função de sua temática propriamente dita e de sua experiência nos estudos 

etnológicos no Níger visando à produção documental.   

Desta forma, nosso pressuposto é de que o documentário representa o mundo visível 

dos atores sociais para defender um ponto de vista singular, diferente e específico. Enquanto 

que o ator profissional morre na ficção e renasce na próxima obra ficcional, no documentário 

o ator social representa sua história e sua cultura a partir de seu mundo real e, ao morrer, 

desaparece do referido mundo. 

 O universo do ator social não permite renascimento, senão na ficção. Esta condição 

restitui, ao cinema documental, a condição sine qua non da diferença desta arte 

cinematográfica. O ator social acredita no que está representando, enquanto o cineasta 
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acredita no que está representado, mesmo quando a obra cinematográfica apresenta um tom 

ficcional, isto é, representar na realidade o que não pertence a ela. 

Se o cinema documental é específico por traduzir o mundo da realidade humana 

representada através de um ponto de vista particular sobre esta mesma realidade, caberia 

então perguntar: a partir da realidade social de uma comunidade étnica, como o cineasta pode 

transformar a história, os ritos e mitos numa concepção artística e científica? O que o cineasta 

deve utilizar para transformar a realidade numa representação audiovisual? Quais são os 

critérios metodológicos e técnicos utilizados na pesquisa quando ela se estrutura na relação do 

cineasta e a comunidade estudada, onde a mediação da observação se dá através da imagética 

audiovisual?  

Estas questões norteiam o percurso desta pesquisa e estruturam este texto à luz de uma 

reflexão que uma construção do argumento de perpetuação do rito do Candomblé como forma 

de afirmação da memória e da identidade familiar dos descendentes desta vertente religiosa; 

apresenta um argumento sobre a lógica do processo de escrituração do filme tendo as técnicas 

do cinema como as únicas a permitir alcançar a produção do conhecimento; e comenta o 

diálogo da representação da imagem cinematográfica em atos descritivos do Ritual aos 

Orixás, Guias e Encantados da cultura brasileira. 
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Capítulo I 

1. Orixás, Guias e Encantados 
 

Candomblé, religião de matriz africana considerada representação do sincretismo 

religioso brasileiro.  De influência africana, mas com rito particularmente nacional, a religião 

tornou-se representação da cultura negra trazida pelos escravos que desembarcaram no Brasil. 

 Segundo Verger (1999), Candomblé é o: 

 
[...] nome dado na Bahia às cerimônias africanas. Ele representa, para seus adeptos, 
as tradições dos antepassados vindos de um país distante, fora do alcance e quase 
fabuloso. Trata-se de tradições, mantidas com tenacidade, e que lhes deram a força 
de continuar sendo eles mesmos, apesar dos preconceitos e do desprezo de que eram 
objeto suas religiões, além da obrigação de adotar a religião de seus senhores. 
(VERGER, 1999, p. 24)  

  

Verger (1999) ressalta a importância da religião como forma de sobrevivência da 

identidade negra. Mesmo distante de suas terras é escravos do homem branco, os negros 

tinham na religião acalento ao sofrimento e humilhação sofrida na mão de seus senhores. 

O sistema escravista foi responsável por orientar as manifestações religiosas dos 

negros no Brasil, como é caso da perpetuação de apenas alguns orixás das centenas cultuados 

na África, “... uma quantidade bem reduzida recebe devoção nos terreiros, ao lado daquelas 

que nasceram aqui, brasileiras...” (SILVA, 2008, p. 20). 

Durante o período escravista houve forte predominância de algumas entidades por se 

adequarem à realidade dos negros na época, como podemos observar na fala de Costa (1998, 

p. 228): “O sistema escravista orientava as representações religiosas no sentido da magia. O 

escravo vai servir-se de Exu ou de Ogum ou das ervas de Ossaim para lutar contra opressão 

econômica e racial da classe dominante [...]” 

O culto era realizado às escondidas durante os séculos XVI ao XVIII devido à 

inquisição. E no século XIX o culto de qualquer outra espécie que não fosse católico era 

considerado crime de acordo com o código penal republicano, como podemos observar: 
 

Art. 157 - Praticar o Espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de 
talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar 
cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a 
credulidade pública: Penas - de prisão celular por um a seis meses e multa 
de 100$ a 500$. 
Parágrafo 1º: Se por influência, ou em consequência de qualquer destes 
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meios, resultar ao paciente privação ou alteração temporária ou permanente 
das faculdades físicas: Penas - de prisão celular por um a seis anos e multa 
de 200$ a 500$. 
Parágrafo 2º: Em igual pena e mais na de privação do exercício da profissão por 
tempo igual ao da condenação incorrerá o médico que diretamente praticar qualquer 
dos atos acima referidos ou assumir a responsabilidade deles.” (Referência da lei 
157 do código penal de 1890). 
 

Ainda sim aconteciam rituais como o narrado por Emília Viotti (1998): 

  
Ás vezes conseguia escapulir e, à noite, nas praias, à hora em que os brancos 
dormiam, reuniam-se em grupos da mesma nação: congos, moçambiques, minas, a 
danças suas danças primitivas, reminiscências de rituais religiosos. As posturas 
municipais procuraram inutilmente impedir essas reuniões (VIOTTI, 1998, p. 282).  
 

O século XIX é marcado pela lei republicana que proíbe os cultos, mas para o 

candomblé foi o marco para consolidação dos terreiros. Acredita-se que os primeiros terreiros 

tenham surgido no final do século XVIII, nos centros urbanos com a participação de escravos 

alforriados e mulatos.  

 
Mas foi com abolição da escravidão, em 1888, e a proclamação da República, no 
ano seguinte, que uma nova ordem econômica, política e cultural se instaurou no 
Brasil e as religiões afro-brasileiras ganharam condições legais de existir. Os 
terreiros consolidaram-se, então, não apenas como espaços de práticas religiosas, 
mas núcleos privilegiados  de encontro, lazer  e solidariedade  para negros, mulatos 
e pobres em geral. Neles foi possível  reconstruir heranças e experiências  sociais, 
afirmando  identidades culturais cruciais  para sobrevivência coletiva. (SILVA, 
2008, p. 28) 

 

Teremos nos terreiros uma organização familiar, formada por pais, mães e filhos-de-

santo, em que a pessoa que pretende fazer parte da religião também passa a fazer parte da 

família do candomblé, tendo que respeitar a hierarquia da casa, pois estava ligado por laços 

sagrados.  

Essa ligação familiar é também responsável por vincular os terreiros, os laços de 

parentescos religiosos são responsáveis de ligar casas, seja por seus pais ou avós no santo, 

pois é ele responsável por formalizar esta relação.  

A relação familiar ainda é característica no culto do candomblé na atualidade.  

O parentesco é de grande importância para continuidade da religião, pois ela tem sua 

perpetuação por meio do rito e da transmissão oral. Diferentemente de religiões como o 

catolicismo e o judaísmo, ela não se baseia em livros sagrados. 
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Ela é transmitida dos pais para os filhos-de-santo de maneira secreta, em que somente 

os iniciados as conhecem. 
 

Suas doutrinas (mitologias, cosmologias, tradições, liturgias, etc.) fazem parte de um 
conhecimento oral associado à própria experiência  do iniciado  e da comunidade 
religiosa. E é pela força da memória individual e coletiva que este conhecimento  
tem sido preservado, atualizado e transmitido até hoje. (SILVA, 2008, p. 12) 

 

O caráter de transmissão oral dificulta, mas também enriquece o trabalho do 

historiador. Em nossa pesquisa de campo a memória de nossos entrevistados juntamente com 

o trabalho de observação participante é responsável por tornar viável a elaboração de nosso 

projeto, que tem como resultado o documentário: Ayrábeji de Xangô. 

Temos como objeto de pesquisa um terreiro em pleno sertão goiano na cidade de 

Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. É para melhor entendermos a religião 

praticada no Ilê de Oxalá, Xangô e Iansã que vamos traçar um panorama da religião com a 

praticada do sagrado na metrópole, e o sincretismo religioso presente no culto. 

 

2. Santos ou Orixás: O Sincretismo presente nas religiões afro-brasileiras  

 

Iniciamos o capítulo afirmando o carácter sincrético do candomblé, característica 

importante para entendermos e perpetuação dos ritos afro-brasileiros na metrópole goiana. 

A religião do candomblé tem o sincretismo religioso1 em suas origens como forma de 

manutenção do rito em meio às proibições do Estado e dos senhores.  

Podemos notar a relação do candomblé com religiões como o cristianismo católico e 

algumas manifestações indígenas. Podemos citar como exemplo as associações feitas de 

Orixás africanos aos santos cristãos. Pierre Verger (1981) relatou alguns deles: 

 
Pode parecer estranho, à primeira vista, que Xangô, deus do trovão, violento e viril, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1[...] Sincretismo para referir-se à combinação de práticas religiosas tradicionais. A intensificação das 
migrações, assim como a difusão transcontinental de crenças e rituais  no século passado acentuaram essas 
hibridações e , às vezes, aumentaram á tolerância com relação a elas, a ponto de que em países como o Brasil, 
Cuba  e Haiti e Estados Unidos tornou-se frequentemente a dupla  ou tripla  pertença de culto afro-americano ou 
de uma	  cerimônia new age. Se considerarmos o sincretismo, em sentido mais amplo, como adesão simultânea a 
vários sistemas  de crenças, não só religiosa, [...] (CANCLINI, 2008:XVIII)	  
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tenha sido comparado a São Jerônimo, representando por um ancião calvo e 
inclinado sobre velhos livros, mas que é frequentemente  acompanhado, em suas  
imagens, por um leão docilmente  deitado  a seus pés. E como o leão é um  dos 
símbolos  de realeza entre os iorubas, São Jerônimo  foi comparado a Xangô, o 
terceiro soberano dessa nação (VERGER, 1981, p. 26). 

 

Esta relação entre religiões é chamada de sincretismo religioso, que por muito tempo 

foi julgada pela Igreja como uma forma de catequização necessária para a transmissão dos 

ensinamentos cristãos aos povos pagãos.  

Roger Bastide (1981) ao pesquisar as religiões africanas no Brasil, em especial o 

sincretismo religioso predominante, fez as seguintes observações: 

 
O catolicismo e a religião africana coincidem, disse-me um deles, na afirmação 
comum de que cada um dentre nós tem seu anjo de guarda; mas, enquanto o católico 
não tem mais que o conhecimento desse fato, o africano  sabe o nome do seu anjo – 
o orixá, protetor de sua cabeça . Uma outra semelhança que existe ainda entre duas 
religiões é a de que os orixás e o santos viveram outrora na terra; seria então comum 
o ponto de partida dos dois cultos e poderia se definir pelo evemerismo. Mas, 
acrescentou ele, enquanto o católico canoniza seus santos, o africano ignora a 
canonização; os orixás se manifestam, isto é, descem no corpo de seus fies 
originando o transe místico, ao passo que os padres proíbem as manifestações de 
seus santos. O espiritismo, por sua vez, é culto dos mortos, cujos espíritos entram 
nos médiuns para, por seu intermédio, falar aos fiéis; na religião africana os Eguns 
(almas dos mortos) não se manifestam no transe; “não descem, aparecem”, e surgem 
na forma de personagens disfarçadas [...] (BASTIDE, 1981, p. 360). 

 

Bastide (1981) ressalta o sincretismo religioso existente nas religiões africanas 

presentes no Brasil, aproxima-se do catolicismo para explicar certas características presente 

na religião dos orixás. Mais além da religião cristã, o autor se aproxima do espiritismo de 

Kardec para diferenciação do transe, característica marcante de das religiões afro-brasileiras 

como o candomblé. 

O sincretismo religioso presente nas tradições afro-brasileiras não deve ser visto de 

maneira simplista, como apenas forma de interação religiosa, mas como resultado de culturas 

híbridas. Quando tratamos desta maneira, falamos de uma imposição e interação cultural.  

Temos o pensamento de que as religiões de cunho afro-brasileiro tiveram sua interação 

religiosa, em especial com o cristianismo católico, pela imposição do estado escravista, mas 

ao compreender historicamente a forma com a qual o sincretismo é concebido nas tradições 

religiosas negras no Brasil, vimos uma série de fatores que levaram a essa hibridização 

cultural.  

  Peguemos como exemplo para compreendermos essa relação sincrética o altar, algo 
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bastante presente nos terreiros de candomblé de Goiânia, em especial no nosso. A presença de 

altares nos terreiros obedece à seguinte lógica: no salão de dança se encontra um altar com 

imagens cristãs que, na maioria dos casos, são as formas sincretizadas dos orixás da casa. 

Exemplo: se a casa pertence à Iansã, encontraremos uma imagem de Stª Bárbara; a de Xangô 

como sinônimo de São Jerônimo e daí por diante.  

Já os altares dos orixás não se encontram à vista dos visitantes. Na grande maioria dos 

terreiros os altares destinados a eles se encontram ao ar livre, para os deuses e em casas 

fechadas normalmente fora do salão. Bastide (1981) observou um caso bastante peculiar 

durante sua pesquisa de campo às casas santas, como o caso de: “Às vezes, na entrada do 

candomblé, encontra-se ao mesmo tempo uma cruz e a cabana de Exu; aqui ainda os dois 

espaços, católicos e africanos, não interferiram entre si (BASTIDE,1981, p. 377). 

Os símbolos da cristandade e do amor de Cristo pela humanidade, a cruz; e a 

representação cristã do Diabo como a figura de Exu estão juntos na entrada de um terreiro. 

Pode parecer estranho, mas estes são elementos culturais encontrados nas religiões de matriz 

africana no Brasil. Por exemplo: Exu na África não é o Diabo, mas se tornou o próprio em 

terras brasileiras, em especial no período escravista, como forma de estigmatizar o outro, a 

inferioridade e o lado obscuro do mal. 

Retomando a questão dos altares, no século XIX a importância da presença dos altares 

cristão nos terreiros era uma forma de mostrar à sociedade dominante o quanto todos nós 

também somos cristãos.  
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Figura 2 - Altar do salão de cerimônias 

	  

	  

           Figura 3 - Assentamento dos Orixás e Guias Espirituais patronos da casa.	  
 

Compreendemos como resultado do sincretismo religioso presente na religião 

brasileira, pois o caso dos altares não é específico dos terreiros de candomblé, mas de outras 

religiões como observa Bastide (1981). 
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Em fim no catimbó, mais indígena que africano, mas onde o negro se inseriu, sobre 
a mesa rústica que serve de altar, a vasilha de jurema está próxima ao rosário 
católico, o charuto dos caboclos junto ao círio católico; e , mais na macumba do Rio 
que espiritismo de Umbanda , as duas zonas, católica e africana, constituem uma só, 
os orixás sendo inteiramente identificados com imagens de seus correspondentes 
católicos (BASTIDE, 1981, p. 378).  

 

Nos casos descritos acima por Bastide (1981) vimos uma interação longe de separação 

dos orixás para os santos. Pelo contrário, os santos cristãos são representação dos orixás. Essa 

forma de sincretismo religioso se estendeu aos cânticos entoados durante os rituais, entoados 

tanto em português, relacionando orixás a santos cristãos, além da interação com a língua da 

nação que influencia o terreiro.  

Bastide (1981) observou tais características na Macumba e na Umbanda carioca. Em 

nossa pesquisa de campo podemos observar a perpetuação destas características no terreiro 

documentado e em outros que assistimos seus rituais mágico-religiosos. Não sabemos dizer se 

esta relação é devido à grande influência da Umbanda nos terreiros de candomblé de Goiânia, 

ou mesmo uma característica da nação da casa, porém, do terreiro que pesquisamos, podemos 

afirmar que são ambas.  

No terreiro objeto de nossa pesquisa, o Ilê de Oxalá, Xangô e Iansã, a presença deste 

tipo de sincretismo religioso é latente. Durante a pesquisa e a produção deste trabalho 

observamos outro tipo de sincretismo religioso presente em nossa região metropolitana, que é 

a relação do Candomblé com a Umbanda.  

 

3. Tambores do candomblé e a gira da umbanda: A relação formadora do culto na 

região metropolitana de Goiânia 

 

Entendermos a relação existente entre o candomblé e a Umbanda na região 

metropolitana de Goiânia é de grande importância, pois o terreiro no qual produzirmos a 

pesquisa de campo tem a presença marcante da Umbanda. 

Umbanda, religião que surgiu no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro, sob 

influência do kardecismo europeu e as manifestações religiosas de matrizes africanas. 

Segundo Prandi (1990) ela surgiu como: 
 

[...] processo de valorização de elementos nacionais – o caboclo, o preto velho, 
espíritos de índios e escravos – deve ter representado uma forma de acomodação 
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seletiva entre dois polos fundantes. Um movimento de rearranjo entre duas culturas 
alternativas não conflitantes, embora uma mais rica em conteúdos doutrinários e a 
outra mais centrada em práticas rituais. (PRANDI,1990, p. 4) 

 

Prandi (1990) descreve que a Umbanda surgiu como uma religião que exalta os 

elementos nacionais, de características próprias. Cultuando e festejando as etnias excluídas da 

nossa sociedade, temos como exemplo o Preto-Velho como a figura do escravo e o Caboclo, o 

dono das matas virgens; os Ciganos e Exu, o dono da Quimbanda2, da malandragem brasileira 

de viver no país da impunidade. 

O rito da Umbanda se desenvolveu a partir dos elementos da religião kardecista, afro-

brasileira e do catolicismo, alterando assim essas informações e recriando o seu próprio 

universo mitológico em uma grande variação no seu ritual que depende de região para região 

no nosso país. 
 

[…] a adoção da língua vernácula, a simplificação da iniciação, com a eliminação 
quase total do sacrifício de sangue, iniciação que ganha ao estilo Kardecista, 
característica de aprendizado mediúnico público, o desenvolvimento do médium. 
Mantêm-se o rito cantado e dançado dos candomblés, bem com um panteão 
simplificado de orixás, já porem havia muitos anos sincretizados com santos 
católicos, reproduzindo-se, por tanto, um calendário litúrgico que segue o da Igreja 
Católica, publicizando as festas ao compasso deste calendário (PRANDI,1990, p. 4). 

 

Vários dos elementos citados por Prandi (1990) encontram-se presentes nos ritos 

praticados em alguns terreiros de Goiânia visitados por nós, em especial o que pesquisamos. 

Cada terreiro possui uma forma de realizar o culto a estas entidades. Algumas casas 

santas destinam dias específicos da semana para elas, outros vinculam o rito aos orixás e 

festas como a de marinheiros, boiadeiros, pretos velhos e caboclos.  

Em nossa pesquisa de campo levantamos o dado que o candomblé está presente em 

Goiânia desde a década de 60, como revela o alvará expedido pela Federação de Umbanda do 

Estado de Goiás ao terreiro Cabola juremaira de mãe Janinha de Oxum, onde a Umbanda já 

estava sendo ritualizada em meados da década de 40, época em que os goianos já conheciam 

as entidades e parte dos orixás presente no Brasil. Os caboclos não perderam espaço 

conquistado como afirma PRANDI (1990): 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Rito de Exu praticado nos terreiros de Umbanda na região de Goiânia-Go.  
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Mesmo assim, os caboclos nunca perderam o lugar que já tinham conquistado. 
Unidade e diversidade foram preenchendo a tessitura nacional da cultura afro-
brasileira de âmbito religioso e profano. 
Em todos os lugares onde se constituiu o culto ao caboclo, alguns tipos sociais 
regionais importantes foram incorporados. Foi assim que surgiu, por exemplo, para 
compor com o tradicional e destemido índio da terra e com o sábio e paciente 
escravo preto-velho, o caboclo boiadeiro. O boiadeiro é a representação mítica do 
sertanejo nordestino, o mestiço valente do sertão. É o bravo homem acostumado a 
lidar com o gado e enfrentar as agruras da seca, símbolo de resistência e 
determinação. Outro tipo social elevado à categoria de entidade de culto foi o 
marinheiro. Num país em que as viagens de longa distância, sobretudo entre as 
capitais da costa, eram feitas por navegação de cabotagem, sendo que todas as 
novidades eram trazidas pelos navios, o marinheiro era figura muito conhecida e de 
inegável valor. O marinheiro podia representar ideais de mobilidade e inovação, 
capacidade de adaptação a cenários múltiplos, amor pela aventura de descobrir 
novas cidades e outras gentes (PRANDI, 1990, p. 9). 

 

Prandi (1990) atenta que as entidades também se adaptaram a novas realidades. Os 

caboclos não eram mais somente do indígena, o boiadeiro também passou a fazer parte do 

panteão das religiões afro-brasileiras, como a representação do homem sertanejo. Outra 

entidade ressaltada por Prandi, é a figura do marinho, que segundo ele, poderia ser a 

representação da inovação.   

Podemos observar que religiões como a Umbanda, diferentemente do candomblé “[...] 

não são deuses distantes e inacessíveis, mas sim tipos populares como a gente, espíritos do 

homem comum numa diversidade que expressa à diversidade cultural do próprio país” 

(PRANDI, 2005, p. 10). 

Em nossa pesquisa de campo observamos que o candomblé caboclo é predominante 

em Goiânia, mesmo alguns terreiros afirmando serem ligados a nações fundadoras da religião. 

Ainda assim, eles não deixam de praticar o rito a estes ancestrais.  

Os terreiros costumam cultuar estas entidades em toques3 dedicados a ela. Como 

podemos observar, os terreiros costumam saudar primeiramente os orixás, e somente num 

segundo momento acontece a festa para os encantados. Já outros realizam os toques de orixás 

em um dia, e o culto e atendimento dos encantados em outro, mas o que não exclui o culto de 

caboclo no candomblé praticado em Goiânia. 

 O que observamos durante a pesquisa é que a presença da umbanda nos terreiros de 

candomblé é latente. Ainda assim, vimos que os terreiros se identificam a denominações de 

nações africanas, em que o candomblé tocado seria de Queto, Nagô, Jeje, Angola e Ijexá. Sua 

identificação aconteceria por meio de seus cânticos, forma de tocar o tambor, e traços no 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Festa no terreiro destinado a determinado orixá, ou linha dos encantados. 
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ritual, como afirma Bastide (2001): 

 
É possível distinguir essas “nações” uma das outras pela maneira de tocar tambor 
(seja com a mão, seja com varetas), pela música, pelo idioma dos cânticos, pelas 
vestes litúrgicas, algumas vezes pelos nomes  das divindades, e enfim por traços do 
ritual . Todavia, a influência dos Iorubas domina sem contestação o conjunto das 
seitas africanas, impondo seus deuses a  estrutura  de suas cerimônias e sua 
metafísca aos daomeanos, aos bantos. É porem evidente que os candomblés nagôs, 
queto e ijexá são  os mais puros de todos (BASTIDE, 2001, p. 29). 

 

Bastide (2001) apresenta algumas maneiras de distinguir os cultos e ligá-los a 

determinadas nações, mas também afirma a pureza de algumas delas. Queto, Nagô e Ijexá, 

que também são as mais utilizadas nas denominações identitárias dos terreiros, que mesmo 

muitas das vezes possuem ritos da umbanda, identificam-se com as nações ancestrais 

africanas.  

Ainda assim, podemos observar durante nossa pesquisa que ainda existe a presença 

destas nações nas cantigas e no toque dos tambores, mas a influência da umbanda também é 

marcante com cânticos que misturam o Ioruba herdado dos ancestrais africanos, a nossa 

língua mátria característica da Umbanda e Macumba brasileira. 

Um grande exemplo do sincretismo religioso existente no candomblé praticado por 

alguns terreiros da metrópole pode ressaltar o culto a Exu, orixá africano e representante de 

classes excluídas e espíritos sem luz.  

Podemos atribuir o aspecto sincrético presente na religião praticada na metrópole, seja 

porque o candomblé tenha chegado a Goiânia somente na década de 60, enquanto relatos 

indicam a chegada da Umbanda à jovem capital em meados dos anos 40 do século passado, de 

forma que muitos centros de Umbanda, tenham se tornado terreiro de Candomblé, como é o 

caso do terreiro ancestral do Ilê, objeto de nossa pesquisa.  

 

4. Ilê Oxalá, Xangô, Iansã 

 

O Ilê Oxalá, Xangô e Iansã, localizado na cidade de Senador Canedo, tornou-se objeto 

de nossa pesquisa devido à maneira em que eles tocam o candomblé e à predominância 

familiar na religião.  
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Figura 4 - Entrada do Terreiro de Candomblé na Cidade de Senador Canedo – Goiás. 

 

O Ilê Oxalá, Xangô e Iansã é a reminiscência de um antigo terreiro de candomblé 

fundado na década de 80 no setor Fama em Goiânia, por Pai Joaquim de Xangô.  

O Ilê foi fundado em meados dos anos 2000 após o falecimento de Pai Joaquim, 

responsável por apresentar a religião aos seus sobrinhos e netos que hoje tocam o candomblé, 

que lhes foi ensinado pelo Babalorixá4. 

A história de Pai Joaquim se confunde com a da religião na metrópole. O babalorixá 

foi iniciado na religião na década de 60 pelo babalorixá, identificado somente como Licinho, 

que veio diretamente da Bahia para feitura de Pai Joaquim.                     

 O babalorixá fazia parte do terreiro Cabocla Juremeira, localizado no setor serrinha e 

pertencia à Mãe Joaninha de Oxum, irmã-de-santo de Pai Joaquim.  

Neste terreiro, por muitos anos eles praticaram apenas cultos da Umbanda, mas com a 

ida de Mãe Joaninha para Bahia, onde se iniciou no candomblé pelas mãos de Pai Licinho, fez 

com que fosse praticado na casa também o culto do candomblé.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Babalorixá: Sacerdote. O mesmo que pai-de-santo 
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Figura 5 - Pai Joaquim no Terreiro Cabocla Juremeira, década de 1970 - Goiânia- Goiás. 

 

O candomblé predominou no culto praticado por Pai Joaquim, mesmo após o 

fechamento do terreiro caboclo Juremeira e a fundação de seu próprio terreiro no setor Fama, 

na casa de sua mãe carnal.  

A tradição é mantida até os dias de hoje por seus sobrinhos e netos.  O terreiro hoje é 

conduzido por Pai Jadisson e Mãe Jane de Oxum, sendo o culto praticado no terreiro 

sincrético devido à influência que o terreiro sofreu da Umbanda, religião da qual o Babalorixá 

Joaquim de Xangô foi adepto durante anos. 

Observamos tais características no trabalho de campo durante os toques5, em que 

notamos a presença de ritos do candomblé tido de Queto, mas também de elementos da 

Umbanda, em especial o culto a entidades, como caboclos, pretos velhos e marinheiros.                                                                       

O culto as essas entidades são tidas como representações brasileiras (Prandi,1990). 

Além do culto a essas entidades, podemos observar outras particularidades no culto realizado 

na casa, como a presença da música, outra tradição familiar que se fundiu à religião. 

A música é parte do rito do candomblé, e no Terreiro Ilê ganha suas particularidades, 

pois o louvor aos orixás acontece no dialeto do qual o terreiro se denomina pertencente, e na 

língua mátria por meio de cânticos de advindos da Umbanda e de autoria própria de um de 

seus Ogãns, Jalissom.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Toques: festa religiosa em louvor aos orixás 
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Figura 6 - Ayrábeji de Xangô - 2011 - Ogãns Jalison, Dodo, Murilo e Diego.    

 

Foram estas características, juntamente com a originalidade do rito praticado por eles 

que fez com que escolhêssemos o terreiro para a realização de nossa pesquisa, que tem como 

resultado o documentário Ayrábeji de Xangô. 
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Capítulo II  

1. Estética do filme documentário 

1.1. O gênero documental 

 Para muitos autores, documentário é um termo difícil de ser definido. Para Bill Nichols 

(2008, p.47) “o documentário define-se pelo contraste com filme de ficção ou filme 

experimental e de vanguarda”. Desta forma, o máximo que se consegue é elencar suas 

características principais, as quais o tornam diferente do filme de ficção, experimental e de 

vanguarda. 

 Pensa-se que documentário é uma reprodução da realidade, porém esta é uma definição 

errônea, já que não se trata de uma reprodução, mas sim de uma representação do mundo em 

que vivemos. O documentário não é capaz de produzir uma cópia idêntica da realidade por 

muitos fatores, dentre eles a presença da intervenção da subjetividade do documentarista com 

a manipulação de seu filme. É difícil de ser definido porque se trata de um gênero em 

constante evolução com a implantação de diversas inovações (Nichols, 2008). 

 Enquanto não se chega a uma definição, podemos então utilizar protótipos, que reúnem 

um conjunto de características e qualidades exemplares sem que todos os documentários 

tenham que se enquadrar em todas elas. 

Novos protótipos, como Correio noturno ou a série Por que lutamos (1942-1945), 
podem rejeitar as características que predominavam anteriormente em filmes como 
Nanook, em favor de características novas, como o comentário em voz-over ou o 
desvio do ator social individual para tipos ou grupos representativos e para o 
desenrolar de um acontecimento, processo ou desenvolvimento histórico em termos 
mais amplos e impessoais (poética ou prosaicamente apresentados) (NICHOLS, 
2008, p. 49). 

 

Em concordância com o que diz Bill Nichols, Cristina Teixeira Vieira de Melo (2002, p. 

3) cita que o documentário busca uma proximidade com a realidade. Para isso, um 

determinado conjunto de convenções é respeitado: “registro in loco, não direção de atores, uso 

de cenários naturais, imagens de arquivo, etc.” (MELO, 2002, p. 3). Assim, o uso de alguma 

dessas convenções garante ao filme um mínimo de comprometimento com a realidade. Não é 

necessário que o documentário se prenda a elas, pode conter ainda características próprias da 

ficção, assim como a ficção ainda pode utilizar essas convenções. É justamente esta liberdade 

garantida aos gêneros audiovisuais que nos impede um conceito definitivo para documentário. 
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Fernão Pessoa Ramos (2008, p.22) estabelece um conceito para documentário. 

 
Documentário é uma narrativa basicamente composta por imagens-câmera, 
acompanhadas muitas vezes de imagens de animação, carregadas de ruídos, música 
e fala (mas, no início de sua história, mudas), para as quais olhamos (nós, 
espectadores) em busca de asserções sobre o mundo que nos é exterior, seja esse 
mundo coisa ou pessoa (RAMOS, 2008, p. 22, grifo do autor).  

 

Então o documentarista capta imagens de um determinado universo com sua câmera. 

Essas imagens são selecionadas e acrescidas com outros elementos, como músicas ou falas. 

Depois desta montagem, o filme é assistido por espectadores interessados em conhecer o 

mundo ou pessoa estranhos a eles, apresentados pelo documentarista nesta linguagem. 

Apesar de Fernão Pessoa Ramos conseguir uma definição mais fechada para o termo 

documentário, ele entende a dificuldade em se separar documentário de ficção. O autor se 

utiliza de Bill Nichols para explicar que elementos ficcionais podem estar inseridos em um 

filme documentário e que características do documentário também podem estar contidas em 

ficções. A diferença, segundo Fernão Pessoa Ramos, é que “o documentário estabelece 

asserções ou proposições sobre o mundo histórico” (RAMOS, 2008, p.22). 

Essa imprecisão em definições ocorre devido ao fato de se trabalhar algo subjetivo, 

humano, ligado à cultura e às particularidades de cada artista. Nada aqui pode ser tão bem 

delimitado quanto nas ciências naturais, em que um réptil possui características claramente 

distintas de um mamífero. No entanto, ainda é possível designar o universo em que se 

trabalha, apontando características próprias do documentário ou da ficção, ainda que elas 

preambulem entre um gênero e outro (RAMOS, 2008, p.23). 

“O que parece permanecer sempre como característica fundamental do documentário é 

o fato de ser um discurso pessoal de um evento que prioriza exigências mínimas de 

verossimilhança, literalidade e o registro in loco” (MELO, 2002, p. 4). O discurso, ainda que 

pessoal, busca um mínimo de comprometimento com a verdade, fazendo uso 

fundamentalmente de uma lógica verossímil dos fatos, da literalidade e do registro in loco. A 

expressão in loco significa a localização espaço-temporal onde a informação foi colhida. Cabe 

ao documentarista registrar o espaço e o momento em que determinada informação é coletada. 

Para a autora, existe ainda uma diferença fundamental entre a ficção e o documentário. 

O primeiro pode ter suas filmagens previamente planejadas na pré-produção. Já no 
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documentário, por mais que se tenha uma produção bem planejada, suas filmagens têm como 

característica a incerteza. Os imprevistos são mais ocorrentes (MELO, 2002, p. 4). 

 

1.2. Surgimento e consolidação do cinema documental 

 

De acordo com Bill Nichols (2008), os primeiros filmes do francês Louis Lumière no 

final do século XIX são filmagens do cotidiano. Este tipo de imagem nada mais é do que 

registros documentais do cotidiano. Os cineastas eram pessoas deslumbradas com o poder 

trazido pela câmera filmadora, já que podiam registrar numa emulsão fílmica imagens em 

movimento, algo revolucionário na época. Assim, as primeiras experimentações com essa 

máquina eram a simples captação de imagens de um fato selecionado pelo cineasta. Os filmes 

de Lumière feitos dessa maneira são A chegada do comboio à estação (1895), Saída dos 

trabalhadores das fábricas Lumière (1895), e O almoço do bebê (1896). A câmera servia 

também para o registro de viagens exploratórias.  

Da-Rin (2004) relata que em 1922 o estadunidense Robert Flaherty lança Nanook, o 

esquimó. Trata-se de um estudo etnográfico de mais de dez anos do explorador junto aos 

índios Inuik, que habitavam a região da Baía de Hudson, no norte do Canadá. Este filme se 

diferenciou de todos os outros já produzidos até então. Foi além de registros de um mero 

viajante-explorador. As filmagens não foram centradas na experiência do viajante, mas sim no 

modo de sobrevivência de uma comunidade. A câmera não foi usada como um instrumento de 

captação de um registro cotidiano da realidade, que apenas descrevia os fatos, a natureza e os 

costumes dos povos visitados na ordem cronológica do testemunho do viajante. Flaherty 

costurou os fatos e deu-lhes dramaticidade, já que seguiu um personagem em especial, 

Nanook e sua família. Além disso, o filme possuía um antagonista, a natureza selvagem, 

contra quem estes personagens lutavam para conseguir sobreviver. 

Nanook, o esquimó já foi filmado pensando-se numa montagem narrativa, incluíam-se 

planos close-ups e outros tipos de organização dos planos. Assim, os fatos captados foram 

interligados de acordo a uma lógica interpretativa daquela comunidade. O filme foi além de 

uma observação instantânea, pois foi articulado, o que demonstrou o conhecimento de uma 

gramática cinematográfica por parte de Flaherty. Não chega a possuir um enredo, mas 

percebe-se uma continuidade narrativa na organização dos fatos captados por meio de uma 

gramática cinematográfica, como observa Robert Sherwood (apud Da-Rin, 2004):  
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A espinha dorsal de todo filme é a continuidade – e com isto não me refiro a enredo (plot). 
Nanook of the North não tem nenhum tipo de enredo, prescinde perfeitamente dele, mas tem 
continuidade. A organização das cenas é segura, lógica e consistente (SHERWOOD apud 
DA-RIN, 2004, p. 50). 

 

 Com este filme, Flaherty inaugura uma “narratividade documentária” graças a uma 

“sintaxe narrativa”. O termo “documentário” surgiu a partir de Nanook, o esquimó, que ainda 

foi analisado por décadas a fim de se estruturar uma linguagem documentária. Mas, como 

observa Da-Rin (2004), o desenvolvimento do documentário é, na verdade, uma tradição. Os 

vários cineastas que estudavam e reinventavam esta linguagem não objetivavam uma 

definição para o termo documentário. Apenas procuravam a melhor forma para representar 

uma realidade de determinado objeto. Ajustava-se a linguagem cinematográfica para melhor 

representar a realidade do objeto a ser documentado. 

 
As diferentes tendências que, ao longo da história do cinema, foram identificadas 
com este nome tão difícil de definir, não constituem um único e mesmo objeto, mas 
diferentes objetivações do documentário. Cada uma delas possui seu percurso 
peculiar, suas plataformas estéticas, sua crítica às práticas consideradas superadas e 
seu resgate de antecessores. O que mantém agregado um campo tão plural é o fato 
de que seus membros compartilham determinadas referências, ou seja, gravitam em 
torno de uma mesma tradição (DA-RIN, 2004, p. 19, grifo do autor). 

 

Em 1927, começa-se um movimento do filme documentário graças ao 

comprometimento do escocês John Grierson. Após ter passado 27 meses no Estados Unidos 

interessado em como a linguagem hollywoodiana afetava o público estadunidense, como 

relata Da-Rin (2004), Grierson chega na Inglaterra empenhado em “[...] colocar em prática 

um projeto de educação pública através do cinema” (Da-Rin, 2004, p. 55). Seu objetivo era 

fazer com que a população, principalmente a classe trabalhadora, tomasse consciência da 

situação econômica do país, que enfrentava uma depressão econômica após a Primeira Guerra 

Mundial. 

Grierson acreditava que o cinema seria uma maneira de ensinar à população as 

complexidades do mundo industrial moderno, já que esta linguagem, como observou nos 

Estados Unidos, seria capaz de transmitir uma mensagem por meio da persuasão. A Inglaterra 

possuía 95% de seu mercado cinematográfico, como aponta Da-Rin (2004), dominado pelos 

filmes norte-americanos. Grierson então preferiu se aliar ao governo em vez de procurar o 
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cinema comercial. Juntou-se ao Empire Marketing Board (EMB), o maior órgão de 

publicidade estatal, criado em 1926 “[...] para promover pesquisas e produzir publicidade, 

visando conquistar a preferência dos consumidores por produtos do Império Britânico através 

da persuasão” (Da-Rin, 2004, p. 57). Aliado ao EMB, Grierson empenhou-se no investimento 

à produção e realização de documentários. Chegou a conseguir recursos necessários para 

trabalhar com Flaherty. 

Grierson partilhava dos ideais trazidos por Flaherty, já que a dramatização trazida com 

uma sintaxe documentária/cinematográfica a exemplo de Nanook, o esquimó, atrairia melhor 

a atenção do público, tornando possível a persuasão. 

No entanto, a distribuição e exibição desses filmes na Inglaterra não encontrava espaço 

mercadológico. A solução foi a procura por espaços alternativos de exibição, como “[...] salas 

especiais, escolas, sindicatos, associações e unidades móveis” (Da-Rin, 2004, p. 63). Assim, 

Grierson entrou num paradoxo, já que a utilização de um meio de comunicação de massa não 

atingia, de fato, a massa, os principais públicos e espaços. 

Apesar de Grierson fazer uso da dramaticidade inaugurada por Flaherty, o escocês 

discordava de alguns elementos estéticos trazidos pelo estadunidense. Para Grierson, a 

dramaticidade não poderia centrar-se apenas no romantismo de um 28nter que luta contra a 

natureza hostil. A dramaticidade deveria ir além, isto é, no âmbito do social, atingir as classes 

e suas integridades, provocar mudanças. 

 
Conflitos de ordem pessoal, psicologismo e introspecção eram elementos 
incompatíveis com os objetivos de um cinema comprometido com a educação cívica 
e com a integração social. [...] o individualismo era uma das causas da anarquia 
social. Logo, era preciso abandonar o herói individual – tanto o “romântico”, de 
Flaherty, quanto o “artificial”, dos estúdios. (DA-RIN, 2004, p 75). 

 

 Uma saída para Grierson foi procurar as estéticas do cinema soviético, que valorizava 

a montagem cinematográfica como forma de organizar o material filmado e transmitir um 

sentido; a preocupação do cinema como linguagem capaz de provocar mudanças sociais; e sua 

utilização como forma de propagar ideias, isto é, veículo de propaganda. Grierson e o cinema 

soviético partilhavam de ideais em comum, mas este cinema não foi suficiente para que o 

escocês encontrasse uma linguagem ideal para seus filmes. Para ele, o cinema soviético era 

demasiadamente dramatizado, possuía conteúdos políticos de forma muito expressa e uma 

“tendência a um romantismo revolucionário” (DA-RIN, 2004, p. 78). 
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 O início da década de 1930 foi marcado pelo surgimento do cinema sonoro, 

principalmente nos estúdios hollywoodianos, atingindo grandes bilheterias. Porém, essa fase 

transitória não foi bem aceita pelos soviéticos, que entenderam o cinema sonoro como uma 

ameaça à liberdade criativa trazida pela montagem. Para os soviéticos, o som naturalista 

poderia deixar o plano autossuficiente no seu significado, fazendo-se desnecessário o uso da 

montagem para interligar e dar sentido aos planos. Temiam que a arte cinematográfica se 

transformasse numa espécie de “teatro filmado”. Propunham então o assincronismo artístico 

como meio de utilização do som. 

 Grande parte dos filmes, continuando com Da-Rin (2004), era realizada em estúdios 

para o manuseio dos gravadores de som, dando ênfase a roteiros desenvolvidos através de 

falas. 

 O brasileiro Alberto Cavalcanti, ao chegar na Inglaterra, tinha como objetivos realizar 

experimentos com o som cinematográfico e produzir filmes em externas. Procurava o uso não 

ilustrativo de músicas, ruídos e palavras. Ou seja, preferência pelo uso do som naturalista. 

Neste momento, Grierson e a EBM já possuíam gravadores de som e a produção de 

documentários continuava sendo desenvolvida. Logo os filmes passaram a ser realizados em 

externas com o uso do som sincronizado. Ruídos e músicas eram trabalhados de forma mais 

poética. 

 Este cinema ainda foi criticado pelo fato de que era necessário dar voz a todas as 

pessoas interessadas no assunto tratado pelo filme, pois isso nem sempre era feito devido às 

dificuldades técnicas trazidas pelos equipamentos e também à adoção estética por parte de 

alguns documentaristas pelo uso ainda não sincronizado entre imagem e som.  

 O filme Housing Problems (1936), de Edgar Anstey, inaugura a técnica da entrevista 

no documentário, dando voz própria aos trabalhadores ingleses. Mas foi considerado 

artisticamente insuficiente dentro dos princípios griersionismos, porque a interpretação 

criativa trazida pelo diretor era mais importante que as opiniões dos trabalhadores. 

 Em linha oposta defendia por Anstey, muitos documentários que se seguiram fizeram 

uso do comentário em voz off, como explica Da-Rin (2004). Técnica muitas vezes 

considerada entediante, utilizada, na maior parte, por filmes com caráter explicativos. 

 Dando continuidade ao fluxo de tradição do documentário defendido por Da-Rin 

(2004), novos métodos tiveram que ser desenvolvidos, reconfigurando a linguagem 

documental. O cinejornalismo e, mais tarde, na década de 1950, o telejornalismo, foram os 
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interessados no desenvolvimento de aparelhos audiovisuais mais fáceis de serem 

transportados e manuseados para que as reportagens televisivas pudessem fazer uso das 

externas com som sincrônico. O resultado foi a aceitação de: 

 
Uma imagem tremida, mal iluminada, pouco definida, editada com cortes bruscos e 
um som impuro, tudo contendo uma marca de “autenticidade” que contradizia o 
formalismo e a estilização característicos do documentário clássico (DA-RIN, 2004, 
p. 103) 

 

 As facilidades trazidas pelos novos equipamentos sincrônicos mais leves 

possibilitaram a incorporação dessas características do telejornalismo para os filmes 

documentários, que agora assumiam uma postura de improvisação e espontaneidade. A 

preocupação era “captar a realidade”. 

 Iniciava-se o chamado Cinema Direto. Fazia-se importante a presença do gravador 

sincrônico para que ele pudesse captar as melhores falas e ruídos, momentos inesperados que 

garantiam ao documentário maior proximidade com o real. O som sem sincronismo cedeu 

lugar ao sincronismo trazido pelo som direto, captado diretamente do emissor. 

 Em 1919, Lênin decretou a nacionalização do cinema russo. Aproveitando o momento, 

Dziga Vertov decretou a morte de todos os filmes feitos até então, sem exceção (DA-RIN, 

2004). Propunha uma forma de captar a realidade possível apenas com o cinema. Vertov 

desenvolveu a teoria fílmica do Cine Olho e do Cine Verdade. O documentarista teria seu 

olho aperfeiçoado pela câmera, assim ficaria mais fácil captar a realidade. Não se pretende 

fazer com que ela copie o olho humano. A intenção é oposta, já que o aparato cinematográfico 

é aperfeiçoado e está em condições de captar além da capacidade do olho. 

 Após a câmera exercer a sua função, cabe ao diretor selecionar as filmagens e montá-

las de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com as suas intenções quanto ao material 

captado. É nesse momento que o diretor tem o poder de manipulação das imagens. Uma 

determinada combinação de planos pode resultar numa narrativa totalmente contraditória com 

a realidade e a proposta documental. 

 Vertov denomina o cine-olho como sendo a montagem do “Eu vejo”. Estabelece 

também o conceito de rádio-ouvido como sendo a montagem do “Eu ouço”. Portanto, uma 

das possibilidades da arte cinematográfica reside na manipulação sincrônica entre som e 

imagem que o diretor estabelece. “Esta estrutura da obra cinematográfica permite desenvolver 
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qualquer tema, seja ele cômico, trágico, de trucagem ou de outra ordem” (VERTOV, 2008). 

Apesar de a câmera ser mais eficiente que o olho humano, as filmagens são desorganizadas. 

Cabe ao diretor organizá-las de modo a transmitirem um sentido claro. Cabe a ele a exclusão 

do que é supérfluo. 

 
Graças a esta ação conjunta do aparelho liberto e aperfeiçoado e do cérebro 
estratégico do homem que dirige, observa e calcula, a representação das coisas, 
mesmo as mais banais, revestir-se-á de um frescor inusitado e, por isso mesmo, 
digno de interesse (VERTOV, 2008, p 257). 

 

 Destaca-se que o Cine-Olho está comprometido com o Cine-Verdade. A montagem 

feita pelo diretor conterá suas visões pessoais, suas ideias próprias e suas intenções. Comentar 

sobre verdade em Cinema é complexo, já que a verdade subjetiva do diretor é diferente da 

verdade tida como a fidelização com a realidade. Ainda assim, o diretor tentar se manter 

distante do seu próprio eu e trabalha apenas como indivíduo responsável em mostrar a 

realidade de seu mundo exterior por meio das imagens. 

 Vertov define a montagem como sendo o processo de organização dos dados 

documentais já existentes sobre o assunto tratado; das observações feitas pelo olho humano e 

do resumo das observações inscritas na película. Além disso, a montagem reside na 

organização dos intervalos entre as imagens. Trabalhar esses intervalos é estabelecer um ritmo 

entre as imagens, a duração de cada uma, as diferentes formas de transições entre cada uma. 

 Enquanto grande parte dos cineastas soviéticos tratava o cinema sonoro como uma 

ameaça à montagem, Vertov via este cinema como valioso recurso à montagem, já que levaria 

o documentarista às gravações externas, captando melhor a realidade (DA-RIN, 2004). 

 Ainda que Vertov buscasse a captação do real, sua estética se diferenciava das 

ideologias propostas pelo Cinema Direto na década de 1960. Estas ideologias valorizavam a 

neutralidade do cineasta, que não poderia intervir durante as filmagens. Vertov defendia a 

manipulação das imagens. 

 
Para Vertov, a “vida de improviso” nunca significou uma renúncia em manipular 
livremente as imagens. Ao contrário, ele as sobrepunha e subdividia, invertia seu 
movimento, operava com diversas velocidades de câmera, enfim, trabalhava com os 
“cine-objetos” como signos de uma livre escritura audiovisual (DA-RIN, 2004, p. 
126). 
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 Também havia uma discordância entre Vertov e Flaherty. Este inaugurou as bases do 

documentário com continuidade narrativa por meio da dramatização do personagem. Vertov, 

ao contrário, baseava-se na descontinuidade, a qual permitia tratar o real com mais 

criatividade através da intelectualidade do cineasta e lhe dando melhor força de expressão. 

Vertov aproximava-se melhor de Lumière, pois ambos faziam uso da câmera discreta e a “[...] 

mesma atitude ‘científica’ diante dos fatos” (DA-RIN, 2004, p. 127). Grierson e Vertov 

recusavam o artificialismo trazido pelas filmagens em estúdio, mas o russo ia além disso. 

Negava toda e qualquer forma de dramaturgia nos filmes. 

 Vertov ainda foi criticado pela falta de interpretação aos seus próprios temas, que eram 

apenas expostos de acordo com uma intelectualidade do cineasta expressa pela montagem, 

mas insuficiente na discussão filosófica dos problemas mostrados. “Ele é profético, 

ilustrativo, ocasionalmente dramático, mas não é filosófico nem instrutivo” (apud ROCHA, 

2004, p. 131). 

 Apesar de ter elaborado uma “cine-língua”, Vertov foi colocado em ostracismo pelas 

autoridades stalinistas, porque o cineasta demonstrava radicalismo em projetos ambiciosos 

que o impedia de dobrar-se aos ditames do realismo socialista. Também foi recusado pelos 

fundadores do documentário clássico (DA-RIN, 2004, p. 131). 

 Dentro da perspectiva de que o documentário foi desenvolvido por meio de uma 

tradição, Silvio Da-Rin (2004) contextualiza os modos de fazer documentário observados por 

Bill Nichols (2008) dentro dessa tradição. 

 Da-Rin (2004) explica que o modo expositivo esteve presente no documentário 

clássico, que fazia uso de letreiros ou comentário em voz off para veicular um argumento, 

servindo as imagens como contraponto ou ilustração. Até os anos de 1960, a maior parte dos 

documentários se enquadravam neste modelo expositivo. 

 O modo observativo fez-se presente em grande parte dos filmes norte-americanos 

advindos do cinema direto. Estes filmes pretendiam colocar o espectador na posição de 

observador ideal, tendo ele um acesso imediato ao mundo, como explica Da-Rin (2004). 

 
[...] defendeu radicalmente a não-intervenção; suprimiu o roteiro e minimizou a 
atuação do diretor durante a filmagem; desenvolveu métodos de trabalho que 
transmitiam a impressão de invisibilidade da equipe técnica; renunciou a qualquer 
forma de “controle” sobre os eventos que se passavam diante da câmera; privilegiou 
o plano-seqüência com imagem e som em sincronismo; adotou uma montagem que 
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enfatizava a duração da observação; evitou o comentário, a música off, os letreiros e 
as entrevistas (DA-RIN, 2004, p. 135) 

 

 No modo interativo ou participativo a voz do documentarista é expressa não por voz 

off ou letreiros, mas sim na voz dos atores sociais ou na interação destes com a equipe. Essa 

interação pode ocorrer por meio da interpelação ou do depoimento, artifícios manipulados 

pelo documentarista a fim de expressar o tema no seu ponto de vista. “A subjetividade do 

realizador e seus atores sociais é plenamente assumida” (DA-RIN, 2004, p. 135). 

 O modo reflexivo caracteriza-se pelos documentários que questionam as formas de 

representação da realidade. Eles apresentam o produtor e explicitam o documentário sendo 

realizado. 

 
Juntamente com o produto, os filmes reflexivos apresentam o produtor e o processo 
de produção, evidenciando o caráter de artefato do documentário. Ao invés de 
procurarem transmitir um “julgamento abalizado” que parece emanar de uma 
agência de saber e autoridade, acionam estratégias de distanciamento crítico do 
espectador e freqüentemente lançam mão da ironia, da paródia e da sátira (DA-RIN, 
2004, p. 135). 

 

Da-Rin (2004) continua discutindo o modo observacional e o interativo dentro do 

decorrer da tradição histórica do documentário, a começar pelo observacional, que marcou 

presença no cinema direto. 

A principal produtora do cinema direto é a Drew Associates, formada pelo repórter 

fotográfico Robert Drew e do cinegrafista Richard Leacock. Eles costumavam chamar seus 

trabalhos por “cine-reportagens”, e não de documentários, considerados por eles, em geral, 

falsos, principalmente pela “interpretação verbal do comentário, a música e os ruídos que 

costumavam ser acrescentados para dar mais espessura dramática ao filme” (DA-RIN, 2004, p 

137). 

Para eles, a câmera e o gravador serviam como instrumentos de captação de uma 

realidade, observada empiricamente pelo cineasta. Não se devia somar a esse registro 

músicas, ruídos ou qualquer outro artifício que manipulasse ou dramatizasse a realidade. A 

vida deveria ser capturada por esses equipamentos e não recriada por eles. 

Apesar de Flaherty, Grierson e Vertov buscarem o real, objetivo da maioria dos 

documentaristas, eles usavam-se de princípios que iam contra a ideologia proposta pelo 
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cinema direto. Flaherty e Grierson acentuavam uma lógica interpretativa do cineasta, 

enquanto Vertov buscava a lógica por meio da montagem. 

O cinema direto passa a ser questionado quando se percebe que é impossível filmar o 

real de forma imparcial e objetiva. Queira ou não, qualquer filmagem implica a participação, a 

influência, a subjetividade do documentarista, expressa nos enquadramentos escolhidos, na 

montagem, no que mostrar ou não no filme. De algum modo essas escolhas interferem na 

interpretação do documentário. 

A partir dessa discussão, alguns cineastas preferiram assumir de vez a presença do 

documentarista. Para eles não tinha porquê escondê-lo dentro da produção do filme. Uma 

alternativa era mostrar como sua interferência alterava uma determinada realidade e os 

significados e interpretações que isso poderia trazer ao documentário. É com esse ideal que 

surge o modo interativo citado por Bill Nichols e explicado por Silvio Da-Rin. 

Um dos filmes que melhor explica essa tendência é Crônica de um Verão, 1960, 

realizado por Jean Rouch e Edgar Morin. Tem-se uma interação cineasta – atores sociais. As 

interpelações, diálogos e depoimentos são claramente percebidos, a ponto de os próprios 

documentaristas tornarem-se personagens. A palavra e sua captação sonora são 

verdadeiramente assumidas. Usam-se diferentes estratégias:  

 
[...] monólogos, diários, entrevistas dos realizadores com os atores sociais, 
discussões coletivas envolvendo a crítica aos trechos já filmados e, por fim, 
autocrítica dos próprios realizadores diante da câmera (DA-RIN, 2004, p. 150). 

 

 Uma das características que diferencia Crônica de um Verão dos trabalhos realizados 

com o cinema direto ou cine-jornais propostos por Leacock é que as formas de diálogos 

presentes no documentário revelam uma interatividade do cineasta. Os cine-jornais apenas 

capturam as falas das pessoas sem que elas sejam interrogadas por algum interventor. Edgar 

Morin explica que as intervenções serviam para extrair a verdade oculta dos personagens. 

 Uma das críticas acerca de Crônica de um Verão e dos filmes interativos (ou 

participativos) em geral é a aura de ficção que eles carregam, como explica Da-Rin (2004). 

Em algumas passagens do filme, como uma em que a personagem Marceline depõe seu 

saudosismo pelo pai desaparecido, o ator social parece estar interpretando ou se vestindo com 

uma máscara. Este tipo de cena coloca o espectador em dúvida sobre até que ponto os 

diálogos dos personagens são expressos da forma mais fiel a sua própria realidade. Indaga-se 
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sobre a possiblidade de ele estar interpretando um papel que não o seu devido a presença da 

câmera e sua aparição imagética em um filme. 

 O Homem da Câmera, 1929, de Dziga Vertov, é que melhor exemplifica o modo 

reflexivo. Todo o processo do fazer documentário não é somente mostrado, como também 

carrega consigo uma crítica aos modos de representação da realidade. Por meio de artifícios 

técnicos, o filme impacta o espectador, levando-o a refletir sobre a produção documental e 

seus modos de representação. O filme inicia-se em uma sala de cinema. O público assiste ao 

próprio filme, O Homem da Câmera. A cena termina com uma fusão da tela do cinema para o 

próprio filme. Outros elementos impactantes revelam o artefato documental, como aponta Da-

Rin (2004): 

 
A imagem se metamorfoseia incessantemente, assumindo configurações 
imprevistas: imagens que reaparecem sendo enquadradas pelo homem da câmera, 
sendo montadas, sendo projetadas e sendo assistidas pela plateia; aparição 
intercalada em forma de tira de celuloide, fotograma recortado, bobina, feixe de luz 
na sala escura e projeção luminosa no visor da mesa de montagem ou na tela do 
cinema; movimento lento, acelerado, variado, retroativo e congelado; imagens 
sobrepostas, divididas, multiplicadas, refletidas, dissolventes, animadas, aberrantes e 
tornadas ilegíveis pelo enquadramento aproximado, pelo movimento de câmera, pela 
velocidade de filmagem e pelas cintilações, efeitos estroboscópicos e fusões obtidas 
na edição e no laboratório (DA-RIN, 2004, p. 17) 

 

 Vertov, já naquela época, parecia prever o surgimento de um aparelho portátil de som 

sincrônico e, como consequência disso, as experiências de uma desconstrução da gramática 

documentária. 

 Grande parte dos documentários já realizados foi feita por etnólogos, pesquisadores 

que se preocupavam com a aproximação da realidade. Por isso o estudo do real nos 

documentários. O modo reflexivo surgiu como uma necessidade em se procurar respostas para 

aquilo que se chamava de real e sua representação. Dentre esses problemas, temos: 

 
As modificações que o equipamento e a equipe técnica produziam sobre os eventos, 
a invasão da privacidade, a relação entre a expectativa de objetividade e a dimensão 
subjetiva do realizador, as implicações ideológicas do documentário, e as 
responsabilidades do cineasta frente ao público (DA-RIN, 2004, p. 187). 

 

 Essa problemática praticamente inexistia nos documentários brasileiros, como explica 

Da-Rin (2004). Uma exceção é Arthur Omar, que em 1978 escreveu o texto O 

Antidocumentário, Provisoriamente, em que aponta alternativas fílmicas de opor às técnicas 
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tradicionais até que documentário e objeto fecundem-se, tornando-se um único elemento. Um 

de seus filmes a seguir essa teoria é Congo (1972). O tema da congada poderia ser 

representado por um modelo clássico de documentário, com entrevistas e imagens de 

congada. No entanto, em nenhum momento esses componentes aparecem no filme, que é 80% 

construído com letreiros aparentemente soltas e sem sentido, mas que quando interligadas, 

dizem sobre o tema. O objetivo é colocar o espectador em posição crítica e reflexiva sobre a 

representação documentária, revelando seus artifícios de realização. Ele próprio deveria 

buscar a significação de cada plano do filme, não entregues gratuitamente. 

 Posteriormente, outros filmes brasileiros marcaram importância dentro deste cenário, 

como Ilha das Flores, 1989, de Jorge Furtado, como cita Da-Rin (2004). Trata-se de um 

documentário reflexivo que parodia os filmes do modo expositivo que utilizam a voz off em 

caráter educacional. A locução possui um tom irônico, além de fazer uso do humor. O 

objetivo é “questionar a representação e desvelar a arbitrariedade das convenções 

cinematográficas empregadas na construção de um argumento” (DA-RIN, 2004, p. 204). 

 Outro filme brasileiro também importante e citado por Da-Rin (2004) é Cabra 

Marcado Para Morrer, 1984, de Eduardo Coutinho, considerado um dos grandes 

documentaristas do país. O filme tenta resgatar sua própria história, pois suas filmagens foram 

interrompidas pelo golpe militar de 1964. Para esse resgaste, Coutinho se utiliza de uma 

diversidade de materiais e técnicas, construindo um hibridismo estilístico, mas que não tem a 

intenção de paródia ou crítica ao fazer documental.  

 Por fim, Da-Rin (2004) explica que a aparição dos elementos gramaticais surgidos ao 

longo do trajeto percorrido pela linguagem documental ao longo da tradição histórica nem 

sempre significam uma crítica a esta linguagem. Cabe ao espectador a análise do discurso 

textual presente em cada filme. 

 
Exibição de aparelhos de filmagem ou de membros da equipe técnica não 
significam, necessariamente, problematização das condições de produção do 
discurso. Fragmentação narrativa e descontinuidade não significa, obrigatoriamente, 
maior consciência textual. Revelação de marcas autorais e de metodologias de 
trabalho empregadas não autenticam, automaticamente, uma intervenção crítica na 
política da comunicação (DA-RIN, 2004, p 218). 

 

Complementando a explicação de Da-Rin (2004) sobre a evolução do documentário sob 

uma perspectiva de tradição, como ele mesmo propõe, cabe aqui a versão deste trajeto 
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segundo o esclarecimento por Bill Nichols (2008). Ele aponta três pilares que sustentaram as 

mudanças cinematográficas que culminaram neste gênero. São eles a experimentação poética, 

o relato narrativo de histórias e a oratória retórica. 

 A experimentação poética no cinema esteve quase ausente enquanto o cinema de 

atrações estava em voga, mas depois as vanguardas modernistas influenciaram os diretores em 

suas experimentações. Essas vanguardas valorizaram o ponto de vista do cineasta, a maneira 

pela qual ele enxerga cada objeto. Os artistas impressionistas franceses é que fizeram uso 

disso. O filme Berlim: Sinfonia da metrópole (1927), de Ruttmann, possui uma voz poética, 

pois mostra o cotidiano e a diversidade da cidade de Berlim sem as preocupações analíticas 

presentes em alguns filmes como O homem da câmera (1929), de Dziga Vertov, que apesar de 

possuir elementos poéticos, prioriza a análise social e política da classe trabalhadora soviética. 

Ruttmann faz uso da fotogenia e da fotomontagem o dinamismo e a energia da cidade 

moderna (NICHOLS, 2008, p. 125). 

 O relato narrativo de histórias é o estilo no qual o diretor se alia para contar sua 

história. Quando ele se congrega com o expressionismo, o neorrealismo ou surrealismo, por 

exemplo, ele revela seu ponto de vista sobre o tema da história. O neorrealismo italiano foi 

um estilo importante para a corporificação do documentário, já que propunha um certo grau 

de fidelidade do diretor com a ocorrência filmada. Utiliza-se do grau de pureza trazido por 

Lumière. O neorrealista Vittorio de Sica priorizou a linguagem narrativa em Ladrões de 

Bicicleta (1948), já que este filme possui uma visão descontraída e natural do cotidiano, além 

de ter o espaço e tempo narrativos muito bem definidos (NICHOLS, 2008, p. 129). 

 Quanto à oratória, os cineastas preocupavam-se na maneira particular de abordar um 

determinado assunto. Buscavam todos os elementos de cunho documental para se 

expressarem da melhor maneira. O filme Nanook, o esquimó (1922) serve de exemplo, pois 

Robert Flaherty mostrou a cultura e os hábitos do povo nanook de maneira singular, adotando 

valores e sensibilidades de forma particular. Assim, pensavam no “cinema de atrações” como 

meio de exibição, no cinema narrativo como o relato e nas vanguardas como forma poética do 

filme. 

 De toda essa abordagem trazida por Bill Nichols e Silvio Da-Rin, interessa-nos, em 

especial, a evolução do documentário até se chegar ao modo interativo ou participativo 

proposto por Bill Nichols (2008) e comentado por Da-Rin. O documentário Ayrábeji de 

Xangô discutido neste trabalho possui como principais modos de construção o participativo, o 
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observativo e expositivo. Então fazia-se necessária a explicação deste modo ao longo da 

tradição histórica do gênero documentário. 

 

2. A Realização do filme Ayrábeji de Xangô 

 

Na elaboração de um filme necessitamos de um aparato técnico-instrumental para 

prolongar o olhar sobre o tema filmado sem perder de vista a essência do universo 

representado diante da câmera. É uma condição tão especial que, para alcançar o conteúdo 

temático, é preciso decompor o mundo visível numa sucessão infinita de planos para, a 

posteriori, substituir aquele olhar decomposto numa lógica de montagem que permitirá contar, 

por meio da imagem e do som sincro, uma história. A necessidade técnica da decomposição 

imagética cede lugar à obra montada.  

Um filme nasce de uma ideia fulgurante ou lentamente elaborada, é o caso de Ayrábeji 

de Xangô, que nasceu a partir da busca de documentar a diversidade dos rituais de Exu.  

No percurso da investigação a Exu, a pesquisa foi alterada em função do acesso ao 

acervo de fotos, diários de santo, cadernos de receitas mágicas e fitas no formato caseiras 

VHS, que cobre o período de quatro décadas, constituindo-se em um precioso documento 

histórico acerca das referências do Candomblé de um Pai de Santo que documentou 

juntamente com seus descendentes a rotina da vida no Candomblé. Este achado redirecionou 

o percurso metodológico da pesquisa em função da importância do referido Pai-de-santo de 

nome Joaquim dos Anjos de Souza.  

A proposta inicial de realização do filme de documentar o transe de Exu e suas 

representações na sociedade, tendo em seu culto a oportunidade dos fiéis de ritualizarem os 

seus desejos e as suas ambições, deram lugar ao Rito do Candomblé. 

 Neste rito, Exu está inserido com as diversas representações e, ao mesmo tempo, está 

ligado a sua origem Yorubá, podendo assim, migrar para as diversas abordagens disponíveis 

no vasto universo do Candomblé.    

A pesquisa mudou os vetores do projeto, passando a direcionar nosso olhar na 

perspectiva da pesquisa etnográfica onde a imagem protagoniza o método de investigação e o 

trabalho de campo de forma planejada, garantindo uma maior autonomia na pesquisa e 

possibilidades de escolhas no percurso da captação dos dados científicos, considerando a 

relação da observação e do registro imagético do universo pesquisado. 
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O planejamento da pesquisa imagética permite ao pesquisador o acesso a 
determinadas situações sociais e culturais ritualizadas ou de processos educativos 
específicos, que pode tornar inviável à observação a simples vista e impossíveis de 
serem anotadas com fidelidade em seu diário de campo (JORGE, 2007, p. 66). 
 
 

Após um longo período em campo na observação preliminar dos atores sociais no 

terreiro6 de Candomblé Ylê Oxalá Xangô Iansã, com o intuito de planejar a documentação 

audiovisual, recorremos à teoria do cinema etnográfico de Robert J. Flaherty7 a fim de 

utilizarmos o método etno-cinematográfico na construção de suas obras fílmicas de caráter 

cultural. 

Este método se relaciona com o modo observativo, um dos modos de fazer 

documentário explicados por Bill Nichols (2008). Além deste modo, Nichols elenca mais 

outros cinco: o poético, o expositivo, o participativo, o reflexivo e o performático. Em 

Ayrábeji de Xangô, predominam os modos observativo, o expositivo e o participativo. Cabe 

agora expor de que maneira o filme trabalha com estes modos para depois explicar de forma 

mais breve os outros modos não enfatizados no documentário. 

O modo observativo “enfatiza o engajamento direto no cotidiano das pessoas que 

representam o tema do cineasta, conforme são observadas por uma câmera discreta” 

(NICHOLS, 2008, p. 62). Ayrábeji de Xangô contém cenas que mostram por meio de uma 

câmera observativa a movimentação dos rituais. Procura-se interferir o mínimo possível nesta 

movimentação. A câmera mantém uma postura observativa em relação aos rituais. Ela é 

apenas um instrumento para o registro dos acontecimentos que envolvem os ritos do 

Candomblé. Espera-se que o espectador tire suas próprias conclusões a respeito daquilo que 

foi captado pela câmera observativa, por isso o distanciamento do cineasta neste tipo de 

filmagem. “Isso confirma a sensação de comprometimento ou engajamento com o imediato, o 

íntimo, o pessoal, no momento em que ele ocorre” (NICHOLS, 2008, p. 150). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Local sagrado onde o culto aos Orixás e entidades espirituais é ritualizado, podendo ser denominado também 
de Barracão, Salão e Congá. 
7 O exemplo clássico de seu primeiro filme etnográfico: Nanook of the North, rodado em 1922. Após uma 
planificação etnográfica para a filmagem, Flaherty interpreta Nanook e a etnia Inuits, um grupo da família 
esquimó da Bahia de Hudson/Canadá. No processo de montagem, ele traz a realidade da vida e seus desafios de 
sobrevivência às telas do cinema, o que demonstra assim a necessidade de entrar no tempo do outro e 
compreender a lógica de sua vida e suas relações cotidianas para serem representadas pelo cinema documental.	  
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Sobre o modo observativo, Nichols (2008) explica a importância em se deixar que os 

acontecimentos filmados sejam montados na mesma velocidade em que eles ocorrem. A 

montagem deve ser a mais discreta e a menos invasiva nessas filmagens, pois espera-se que 

elas não sofram nenhum tipo de interferência ou de subjetividade do diretor. 

 
Os filmes observativos mostram uma força especial ao dar uma ideia da duração real 
dos acontecimentos. Eles rompem com o ritmo dramático dos filmes de ficção 
convencionais e com a montagem, às vezes apressada, das imagens que sustentam os 
documentários expositivos ou poéticos (NICHOLS, 2008, p. 149). 

 

 Esta postura tem origem no estudo etnográfico, quando a câmera passa a ser uma 

ferramenta de observação que vai além do caderno de bolso do etnólogo. Por mais que o 

pesquisador tentasse se manter distante, de modo a não interferir no objeto de estudo, nos atos 

culturais da população pesquisada, seu caderno de bolso continha um mínimo de 

subjetividade sua. O que ele escreve em seu caderno são suas observações pessoais do grupo 

em estudo. 

 Para Robert Flaherty (1985), existe uma necessidade em se conhecer os outros povos, 

as outras culturas, aqueles que normalmente são vistos como seres estranhos e distantes de 

nós. É conhecendo o outro que se percebe a variedade da natureza humana. Isto possibilita 

conhecer não somente o estrangeiro, mas também nós mesmos. De certa forma, os pontos em 

comum e as divergências encontradas entre uma cultura e outra nos faz pensar em nós 

mesmos como indivíduos também inseridos numa determinada identidade cultural. 

 
Uma vez que nuestro hombre de la calle haya lanzado uma mirada concreta a las 
condiciones de vida de sus hermanos de allende las fronteras, a sus luchas cotidianas 
por la vida com los fracasos y las victorias que las acompañan, empezará a darse 
cuenta tanto de la unidad como de la variedad de la naturaleza humana, y a 
comprender que el “extranjero”, sea cual sea su apariencia externa, no es tan sólo 
um “extanjero”, sino um individuo, que alimenta sus mismas exigencias y sus 
mismos deseos, um individuo, em última instancia, digno de simpatía y de 
consideración (FLAHERTY, 1985, p. 57). 

 

Para Flaherty (1985), o documental pode ajudar a promover a mútua compreensão 

entre os povos, à compreensão de suas diversidades culturais, sendo este um caminho rápido e 

seguro como forma de oferecer a possibilidade de compreender as situações de vida dos 

nossos semelhantes. 
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La 41nterliga41 del documental, tal como yo 41nterli, es representar La vida bajo la 
forma en que se vive. Esto no implica en absoluto lo que algunos podrían 41nte; a 
saber, que la función del 41nterli del documental sea filmar, sin ninguna seleccion, 
uma serie gris y monótona de hochos. La selección subsiste, y tal vez de forma más 
rígida que en los mismos films de espectáculo. (COLOMBRES, 1985:58). 
 
 

Assim, a importância em se conhecer o outro e da existência do aparato cinematográfico 

deixa uma prerrogativa para o cinema: registro imagético dos diferentes povos para que as 

imagens vivas possam deixar uma impressão duradoura na mente humana. 

 Para ele, o comprometimento do filme com a verdade se dá quando o diretor opta pela 

não realização de cenas em estúdio e de atores profissionais. Nenhum cenário ou ator será tão 

fiel à realidade quanto a própria realidade. É desnecessário representar a realidade quando, na 

verdade, pode-se filmar ela própria. 

Em síntese, o autor nos mostra que o filme de espetáculo oculta a realidade com os 

seus métodos de reconstrução das cenas em estúdios e que promover uma estrela é construir 

uma barreira contra o realismo, no qual a representação da vida por meio de atores 

profissionais, por melhor que sejam, jamais refletirá com a realidade que pretendem 

representar. 
 
Para responder los conceptos que acabo de expor, en Nanuk8, en El hombre de Aran9 
y en Sabú10, yo y mis colaboradores homos intentendo captar El espíritu de la 
41nterliga que queríamos representar, y por eso homos ido, com todas nuestras 
máquinas, a los tugúrios nativos de los indivíduos que habiamos elegido – 
esquimales, isleños de Aran, hindúes – y hemos hecho de ellos de sus ambientes y 
de los animales que los rodeaban, las “estrllas” de los films realizados.  
(COLOMBRES, 1985, p. 60). 

 

Portanto a função do diretor no cinema documental é tão importante quanto no 

ficcional, sendo ele o responsável em planificar as tomadas, fragmentar, decompor a vida e 

suas realidades em planos e sequências escritos através da luz e da sombra como forma de 

montar a representação em uma continuidade da narrativa fílmica.    

Assim, deste autor, utilizamos o método de pesquisa de observação fílmica tendo a 

câmera como objeto de interação e mediação na pesquisa de campo como recurso de coleta 

dos dados em planos imagéticos na materialidade objetiva para interpretar e retratar a 

realidade representada no cinema. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Nanuk el Esquimal (Nanook of the North), data de 1920-1921. 
9 Man of Aran, 1932-1934. 
10 Elephant Boy, 1936-1937, realizado en colaboración con Zoltan Korda.	  
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O modo participativo é quando o documentarista se envolve diretamente com o tema. 

“Enfatiza a interação de cineasta e tema” (NICHOLS, 2008, p. 62). O diretor está presente na 

realidade filmada, que pode ser alterada e manipulada por ele. Aqui a câmera cumpre a função 

de registro das interferências e modificações que o diretor realiza no mundo mostrado. “O 

documentário participativo dá-nos uma ideia do que é, para o cineasta, estar numa 

determinada situação e como aquela situação consequentemente se altera” (NICHOLS, 2008, 

p. 153).  

A verdade que se procura mostrar é aquela que parte do encontro do cineasta com seus 

atores sociais. Essa verdade só pode ser representada pela presença da câmera e pela 

interferência do documentarista no tema. 

 
Se há uma verdade aí, é a verdade de uma forma de interação, que não existiria se 
não fosse pela câmera. Assim ela é o oposto da premissa observativa, segundo a qual 
o que vemos é o que teríamos visto se estivéssemos lá no lugar da câmera. No 
documentário participativo, o que vemos é o que podemos ver apenas quando a 
câmera, ou o cineasta, está lá em nosso lugar (NICHOLS, 2008, p. 155). 

 

A interferência do cineasta pode ser claramente mostrada quando, por exemplo, ele 

assume o papel de ator social no filme, modificando os acontecimentos a tal ponto de se 

tornar personagem dele, podendo até aparecer diante da câmera. Ou então essa participação 

pode acontecer de forma mais implícita. Para isso, um dos recursos é a utilização de 

entrevistas, que muitas vezes substituem o comentário em voz over. Significa que ela é a 

forma encontrada para que o cineasta possa colocar sua voz no documentário. A entrevista, 

com a aparição explícita ou não do entrevistador, é manipulada por ele, que dirige os atores 

sociais a comentarem assuntos de interesse do diretor. Assim, ele interfere na realidade do 

tema tratado. 

Captadas as entrevistas, o cineasta procura um meio de interligá-las da melhor maneira 

a sustentar uma determinada argumentação. “Os cineastas usam a entrevista para juntar 

relatos diferentes numa única história. A voz do cineasta emerge da tecedura das vozes 

participantes e do material que trazem para sustentar o que dizem” (NICHOLS, 2008, p. 160). 

Então é por meio da tecedura de falas que o cineasta expõe seu ponto de vista e sua 

subjetividade no documentário. 
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No documentário é permitido que o diretor coloque seu ponto de vista e subjetividade. 

“Ele pode opinar, tomar partido, se expor, deixando claro para o espectador qual o ponto de 

vista que defende” (MELO, 2002, p. 7).  

Por exemplo o modo expositivo “enfatiza o comentário verbal e uma lógica 

argumentativa” (NICHOLS, 2008, p. 62). Portanto o documentário contém um conjunto de 

argumentos ligados por uma lógica verbal. A grande característica deste modo é a utilização 

da voz over, letreiros ou legendas, que muitas vezes torna o filme um tanto quanto didático. 

Fernão Pessoa Ramos observa que a partir de 1960, com o aparecimento do cinema 

verdade, o documentário passa a argumentar por meio de asserções dialógicas, isto é, os 

argumentos sendo expostos por meio de diálogos. Desta maneira, a direção se utiliza de uma 

combinação dialógica de entrevistas para a construção de uma lógica argumentativa no 

documentário. Bill Nichols comenta sobre a remodelagem da filmagem na montagem pelo 

diretor nos anos 19 para que ele pudesse expor sua visão de mundo e provocar mudanças na 

sociedade da época. “Essas práticas demonstraram que filmes complexos podiam ser 

construídos com fragmentos do mundo histórico reunidos para exprimir um ponto de vista 

singular” (NICHOLS, 2009, p. 134). 

Agora, os outros modos de fazer documentário não trabalhados com tanta ênfase em 

Ayrábeji de Xangô.  

O modo poético proporciona maior liberdade ao diretor para que ele experimente novas 

associações de tempo e espaço, desconstruindo a linearidade narrativa. “Enfatiza associações 

visuais, qualidades tonais ou rítmicas, passagens descritivas e organização forma” 

(NICHOLS, 2008, p. 62). 

O reflexivo contém abordagens a respeito do próprio fazer documental. Reflete sobre as 

estéticas e proposições dessa linguagem. “Chama a atenção para as hipóteses e convenções 

que regem o cinema documentário” (NICHOLS, 2008, p. 62). 

O modo performático, “enfatiza o aspecto subjetivo ou expressivo do próprio 

engajamento do cineasta com seu tema e a receptividade do público a esse engajamento” 

(NICHOLS, 2008, p. 62). Enfatiza aspectos subjetivos e afetivos do cineasta para tratar de 

assuntos do mundo histórico. Essa representação é trazida pela memória, sensibilidade, 

poetismo e estruturas narrativas menos convencionais para que o espectador possa se envolver 

na subjetividade trazida pelo cineasta. 

3. O Cine-Transe 
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Por outro lado, junto a Flaherty (1985), utilizamos na pesquisa o método  

cinematográfico de Dziga Vertov (1985)  na associação da imagem e do som sincro também 

denominado  câmera-olho e rádio-orelha.  Sua consagrada teoria fílmica do Cine olho e do 

Cine verdade,  trata e transpõe a realidade do mundo visível na forma cinematográfica indo 

com a câmera de encontro com os acontecimentos do cotidiano para apreendê-los e compô-los 

na mesa de montagem articulando planos cinematográficos através do processo de uma 

elaboradíssima concepção dialética do tempo e do espaço.  A vida representa a si mesma no 

cinema. (JORGE, 2007, p. 62): 
 
Cine-ojo = Cine-yo veo (yo veo com la cámara) + Cine-yo escribo (yo grabo com la 
cámara sobre la película) + Cine-organizo (yo monto). 
El método del cine-ojo es el método de estudio científico-experimental del mundo 
visible: 
a) Basado en una fijación planificada de los hechos de la vida sobre la película. 
b) Basado en una organización planificada de los cine-materiales documentales 
fijados sobre la película.” (VERTOV, 1985, p. 62) 
 

A partir do Cine-olho nós documentamos e fragmentamos o ritual de candomblé em 

vários planos-sequência, obtendo assim uma variedade de planos (panorâmicas, planos gerais, 

planos conjuntos, planos médios, closes e big closes) para o processo de organização e 

montagem. 

Seguimos a direção teórica e prática de Vertov (1985) no enunciado do Cine-Olho: 
 

El cine-ojo es: 
yo monto cuando elijo mi tema (al elegir uno entre los millares de temas posibles), 
yo monto cuando observo para mi tema (efectuar la elección útil entre las mil 
observaciones sobre el tema), yo monto cuando establezco el orden de paso de a 
película filmada sobre el tema (decidirse, entre mil asociaciones posibles de 
imágenes, sobre la más racional, teniendo em cuenta tanto las propiedades de los 
documentos filmados como los imperetivos del tema en cuestió. (VERTOV, 1985, 
p. 65) 

 

O cinema documental se desloca em direção ao outro na busca pelo inusitado, o 

diferente, ferramenta essencial para revelar a diversidade cultural com suas mais variadas 

formas de organização política, econômica e religiosa; necessidade de irmos ao encontro da 

humanidade do homem, como forma de entendermos como ele se entende, pensa e representa 

sua realidade. 
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Assim, procuramos elucidar de forma sumária os enunciados teóricos de Flaherty 

(1985) e Vertov (1985), como referências teóricas que influenciaram definitivamente esse 

trabalho etnográfico no qual denominamos Cine-Transe. Este método de documentação é 

fundamental para o campo de estudo de temas que se dedicam ao transe nos espaços 

religiosos afro-brasileiros. 
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Capítulo III 

1. Etnografia em vídeo do Candomblé 

 

Um recuo histórico evidencia que desde o século XVII tem-se notícias de cultos 

africanos em terras brasileiras, como os calunduns colônias, os cultos aos Voduns, dos Orixás 

e reuniões onde os africanos e seus descendentes organizavam seus rituais, no qual eram 

frequentados por um número razoável de indivíduos, incluindo brancos e mestiços de diversas 

classes sociais. 

Entretanto, deste lado do Atlântico os Calundus de diversas origens africanas, como 

a banta das regiões do sul da África, como Angola, Congo, Moçambique e os da África 

Ocidental, denominados Jeje; da atual república do Benin que, também por imposição, se 

aproximaram do catolicismo. Ainda assim, em função das influências das tradições religiosas 

ameríndias, católicas e africanas no mesmo culto, tem-se o surgimento de uma nova religião, 

como os diversos candomblés: Candomblés de Angola, Candomblés de Caboclo, Candomblés 

de Queto, Ijexá, culto a ifá, além das religiões de se transformaram a partir da sincretização da 

influência do povo Bantu, mais tarde denominado Umbanda e Quimbanda. 

Desta forma, segue abaixo a descrição etnográfica do ritual documentado. 

No Ylê Oxalá Xangô Iansã observamos o ritual do Candomblé onde o orixá 

homenageado foi Xangô Ayrá e Martinho pescador, entidade da linha de marinheiro cultuado 

pelo Pai Joaquim de Xangô ao longo de sua vida. 

 A cerimônia pública do Candomblé teve início com a entrega do padê11, onde Mãe 

Jane e Pai Jadison juntamente com a Equede12 Jacireni deram a autorização para que o 

Alabê13 tocasse o agogô14 e os Ogans começassem o toque dos atabaques, pois Exú está à 

espera de ser homenageado e levar aos ancestrais do Candomblé as saudações dos que aqui 

ficaram e continuam a tocar os seus tambores sagrados. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Rito	  propiciatório	  que	  abre	  o	  ritual	  do	  candomblé.	  
12 Mulher encarregada de tratar do Pai e Mãe-de-santo e dos filhos-de-santo quando entram em transe. 
13 O chefe dos músicos dos candomblés. 
14 Instrumento de música religiosa, composto por dois sininhos metálicos, desiguais em seu tamanho sendo 
tocado por uma varinha de metal.	  	  
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00:01 – Logo - PUC Goiás. 

00:05 – Logo - IGPA. 

00:06 – Logo - FAPEG – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. 

 

 

 

 

Figura 7 - Ayrábeji de Xangô, Frederico Mael - 2011 

 

 

 

00:26 – Jacireni – Diz que Pombogira é uma rosa é uma rosa só de espinhos. 

Diz que Pomogira é uma rosa, Pombogira é uma rosa então abra meus caminhos. 

Exu ê mojibá. 

00:50 – TS – Diz que Pombogira é uma rosa é uma rosa só de espinhos. 

Diz que Pomogira é uma rosa, Pombogira é uma rosa então abra meus caminhos. 
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01:06 – A Luz do ritual do candomblé acendemos este vídeo documental pedindo licença a 

Exu, para que afaste tudo e todos que possam dificultar o percurso desta pesquisa, levando aos 

Orixás o chamado dos homens por meio da ritualização, como forma de manterem os mitos 

vivos e assegurarem o transe para o acesso as divindades regentes do universo humano. 
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Figure 8, Ayrábeji de Xangô, Frederico Mael – 2011 

	  

 

01:41 – Jacirene – Salve quem pode mais, Salve todos os Exus. 

Laroiê, Laroiê Exu , Exu é Mojibá. 
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20:00 – A Tradução de Ayrábeji de Xangô para Língua Portuguesa significa “O Garoto 

Guerreiro do Candomblé”, sendo este o nome de batismo de Pai Joaquim na religião dos 

Orixás, no qual juntamente com seus familiares tocaram seus atabaques no setor Serrinha em 

Goiânia na década de 70, no setor Fama na década de 80, 90 e início dos anos 2000. 
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02:26 – Atualmente seus descendentes de santo e sangue, continuam a tocarem o candomblé 

na cidade de Senador Canedo, onde o ancestral cultuado é Pai Joaquim, seu Orixá de Cabeça 

Xangô e Martinho Pescador entidade da linha de marinheiro, cultuado pelos candomblés e 

cultos de umbanda por todo o país.    
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03:08 – Diego – O candomblé a gente aprende a respeitar desde uma pessoa idosa até um 

menino. 

Se não tiver respeito não tem o candomblé. 

 

 

 

 

 

03:41 – O Candomblé é a religião do alimento. 

O animal sacrificado será ofertado aos Orixás que servido no final da cerimônia a todos que 

vieram reverencias as divindades da boa mesa.   
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04:05 – Ytaleui - O candomblé não mudou não, eles continuam fazendo as mesmas coisas que 

Joaquim fazia. 
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04:26 – A cerimônia pública teve início com a entrega do padê, no qual a mãe de santo 

juntamente com a Equede e o Pai de Santo deram a autorização para o Alabê começassem o 

toque dos atabaques, pois Exu esta a espera de ser homenageado e levar aos ancestrais do 

candomblé a saudação dos que aki ficaram e continuam a tocarem os seus tambores sagrados.  
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05:38 – Exu é o mensageiro entre o mundo dos homens e os Orixás, é o mercúrio africano, o 

interprete dos jogos de adivinhação, o dono dos caminhos cruzados. Tem a função 

disciplinadora de abrir ou fechar os caminhos daqueles que passam em sua morada. 
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05:57 – Jadison – Da maneira que foi apresentada pelo nosso Pai é que seguimos. 

Nós fazemos o despacho do Exu do Padê. Agente faz a defumação. A gente faz o toque para 

pemba. 
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06:17 – A defumação do ambiente tem o intuito de purificar o local e aqueles que ali se 

encontram a espera da manifestação dos Orixás. 
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06:32 – A pemba é constituída de um pó branco parecido com o talco. 

Produzida a base de ervas é soprada nos locais sagrados e passadas no corpo como forma de 

proteção e bons fluidos. 

 

 

 

 

 

 
06:46 – Jane –  O candomblé é o meio que Deus nos deu para gente fazer a caridade pras 
pessoas né. 
As vezes chegam pessoas tão baixo astral, tão perdido. 
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06:58 – Damião – Aquilo que o velho Joaquim sempre fez, o Tedy a Jane né. Ta fazendo. Isso 

é muito importante dentro da nossa casa. 

 

 

 

 

 

 

07:14 – Após o toque para pemba vem o xirê, momento em que se cultua os Orixás onde 

todos dançam em reverencia as ancestrais do candomblé. 
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07:30 – Jadison – O candomblé não é a tradição, não é o culto ao antepassado?  

Como é que posso então modificar o que veio do meu passado? 

E qual é o meu passado? 

Meu passado é meu Pai Joaquim. 

 

 

08:06 – Na mitologia Yorubá Ogum é o senhor dos metais, o Orixá que ensinou os homens a 

forjar suas ferramentas, tanto para a guerra quanto para a agricultura.  
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08:22 – A sua dança tem a representação de suas espadas no movimento contínuo dos braços, 

que cortam as demandas e abrem os caminhos. 
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08:39 – Na África, Oxossi foi rei de Queto no qual seu culto foi extinto de sua região devido o 

tráfico negreiro. 

No Brasil o culto foi preservado onde Oxossi se tornou o rei da nação queto e patrono da linha 

espiritual de caboclo uma das mais ativas nos cultos afro-brasileiros.  
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09:04 – Jalison – Xangô é o dono da nossa casa, é o que nos traz a energia, força para lutar. É 

o que nos orienta para gente não ser injustiçado e não fazer injustiça. 

 

 

 

 

09:26 – O homenageado da vez é Xangô, o dono do terreiro e não demora para ele se 

manifestar na Mãe de Santo, no qual se entrega ao transe o Orixá que foi o rei de Oyó atual 

região da Nigéria no continente africano. 
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10:06 – Xangô dança no salão com seus machados em punho onde o andararrum se torna 

ainda mais ritmado com a presença do Orixá em terra, pedindo justiça e saudando a todos que 

se encontram no salão. 
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10:32 – Murilo – Xangô o guerreiro. 

“Xangô mostrai a força que tem” 

É o guerreiro, é o que nos da força, sabedoria e força para gente está lutando dentro da casa de 

santo e na vida também. 
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10:46 – Ytaleuí – Xangô Ayrá é um orixá. 

Um Xangô novo né. Que caminha muito com Oxalá né. 

É um dos orixás que? Xangô Ayrá, ele pode usar só branco, ou seja, estampado né. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72	  
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11:12 – Xangô é o criador do culto de Egum-gum e o único Orixá a exercer o poder sobre os 

mortos. 
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11:30 – Diego – Então o atabaque dentro do candomblé não funciona como instrumento de 

percussão. 

Ele funciona como meio de transporte. 

 

 

 

 

11:42 – Da mesma forma que Pai Joaquim teve a sua iniciação ao candomblé é a vez de seus 

descendentes de serem apresentados a comunidade em uma grande festa pública. 
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12:03 – A palavra Ogam vem do dialeto Yorubá com influencia do dialeto Jeje, que significa 

chefe. 

É o sacerdote escolhido pelo Orixá para estar lúcido durante a cerimônia. 



76	  
	  

	  

 

 

12:26 – Murilo – E não é Qualquer pessoa que pode chegar aqui e vir tocar no atabaque. 

Tem que ter toda uma preparação, tem que ter o banho. 

Não é só a gente chegar da rua e vim por a mão no atabaque, não é assim que funciona. 

 

 

 

 

 

12:59 – Diego é Ogam e filho de Oxaguiã. 

Orixá jovem e guerreiro, sempre vestido de branco com detalhes azuis. 
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13:35 – Vitor é Ogam e filho de Omolu chapanã. 

Orixá da varíola e de todas as doenças de pele. 

 

 

 

13:44 – Dodô –  É do atabaque que vem tudo, vem energia. Você sente a radiação. 

Ali vem a energia primeiro no atabaque e ai sai fluindo para toda casa, é o axé da casa, vem 

primeiro aqui. 

Sai passando para todo mundo, vem entidade, um que ta chegando de fora já sente a radiação 

muito boa e energia positiva. 

Para mim é mais que uma entidade viva. 
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14:03 – Exú não é o único intermediário entre o mundo dos homens e os Orixás, os atabaques 

do candomblé também os são: o maior é chamado de Rum, o médio de Rumpí e o menor de 

Lê. 

 

14:21 – Normalmente o tambor maior é reservado ao alabê, que conduz os ritmos dos toques 

sendo acompanhado pelo floreio dos outros dois atabaques. 
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14:58 – Jane – Nosso candomblé é mais Brasil, mais brasileiro, nós cultuamos o caboclo, 

cultuamos o preto-velho, cultuamos o marujo e cultuamos principalmente a simplicidade.  
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15:32 – O candomblé é a religião que cultua os antepassados e o caboclo é peça fundamental 

na representação deste culto, sendo ele o ancestral brasileiro e o dono da nossa terra. 

 

 

 

 

16:00 – O caboclo é a entidade espiritual presente em todas as religiões afro-brasileira como: 

o candomblé, o catimbó, os xangôs de Pernambuco e as umbandas. 
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16:28 – Acredita que os caboclos conhecem profundamente os segredos das plantas 

medicinais, atribuindo-lhes o poder da cura e da desobsessão. 
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83	  
	  

	  

 

16:53 – Neste culto diferentes linhas espirituais são aceitas na cerimônia, como: os boiadeiros, 

baianos e marujos. 
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17:10 – Damião – Sempre que tem toque ai de marujo. 

Acho que a primeira coisa que vem na cabeça, ou já esta ali na frente né, é ele. 

 

 

Seu marinheiro é hora 
É hora de trabalhar  
Seu marinheiro é hora 
É hora de trabalhar 
É sol, é mar, é terra 
Ô marinheiro nas ondas do mar... 
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Seu marinheiro é hora 
É hora de trabalhar  
Seu marinheiro é hora 
É hora de trabalhar 
É sol, é mar, é terra 
Ô marinheiro nas ondas “do mar... 

 

 

 
 

 

 

Ele é marinheiro 
mora em alto mar 
Ele é marinheiro 
mora em alto mar 
 
É Zezim Pescador 
Que mora em alto mar 
Se precisar de mim 
É só mandar chamar 
 
Ele é marinheiro 
mora em alto mar 
Ele é marinheiro 
mora em alto mar 
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17:50 – Os marinheiros são entidades que em vida navegaram pelos mares, conheceram os 

portos onde deixaram seus amores e sempre voltam para visita-los. 
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18:44 – A dança do marinheiro tem em sua particularidade o samba miúdo e um 

constante cambalear que se repete e desenvolve de forma harmonia. 

Enquanto um marinheiro dança de frente os tambores os outros marinheiros dançam 

em sua volta, formando uma bela roda de candomblé. 
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O navio apitou 
Comandante chegou 
O navio apitou 
Comandante chegou 
 
Aaaa samba angola 
Cheguei agora e não quero mais parar  
Aaaa samba angola 
Cheguei agora e não quero mais parar. 
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19:06 – Jalison – O nosso toque aqui é bem diferenciado, até por que a gente canta a curimba 

que a gente fez, a maneira de tocar, nós procuramos fazer sempre uma coisa boa de se ouvir 

de se dançar e de tocar. 
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19:38 – O toque as entidades espirituais é herança da umbanda, no qual Pai Joaquim foi 

iniciado no final dos anos 60, sendo a linha de marinheiro a que se destacou ao longo de sua 

vida sacerdotal. 
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21:00 – Jane – Olha eu vou falar para você. Cada incorporação é uma sensação, cada entidade 

é diferente uma da outra, então não da para mim explicar para você o que é  realmente o que 

eu sinto na hora que estou incorporando. 

Numa hora eu sinto que, opa estou ficando tonta, vou desmaiar, outra hora não sinto nada, que 

eu vi eu já voltei. 

Então não tem como explicar para você qual a sensação do transe.  

 

 

20:50 – Após a orientação e uma boa boa bebida é hora de marinheiro ir embora para as ondas 

do mar. 
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21:50 – Todos os anos no dia 27 de setembro é comemorado em todo o Brasil o dia de São 

Cosme, São Damião e Ibejis, as divindades gêmeas do panteão africano. 
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22:50 – Neste dia são distribuídos balas, brinquedos e celebrado o novo, o nascimento e a 

oportunidade de perpetuação do ser humano. 
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23:21 – Damião – Porque na roda o velho Joaquim nunca deixou ninguém de fora, sempre ele 

convidava. 

Pode ser um Abian, pode ser um Pai de Santo, pode ser uma pessoa que não tenha nem uma 

obrigação no santo, mas quer participar, a porta esta aberta, a corrente esta sempre a 

disposição né. 

Então nós respeitamos isso, por isso que é um diferencial. 

 

 

 

 
23:50 – O ritual finaliza com o ritmo sonoro dos atabaques e o coro de vozes harmônicas, no 
qual a sensação faz refletir que os filhos de santo no transe alcançaram o estado demiúrgico. 
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Fixa Técnica do Documental 

 

Título 

Ayrábeji de Xangô 

 

Sinopse 

Xangô Ayrá, é quem deu o direito ao Babalorixá Joaquim de Xangô e seus descendentes de 

santo e sangue de tocarem seus tambores ancestrais na tradição do Candomblé Brasileiro. 

 

Ficha Técnica 

 

Frederico Mael Silva M. Bueno 

Direção 

Pesquisa Histórica 

Fotografia 

Produção 

Montagem 

 

Vídeo Documental, 25 minutos, cor NTSC. 

 

Disponível em DVD, MINI DV-SP, DV-CAM. 

 

Elenco 

 

Pai Joaquim de Xangô, Mãe Jane de Oxum, Pai Tedi, Griô Damião Ferreira, Ytaleui de 

Oxossi, Equedi Jacireni, Ogans: Diego de Oxalá, Dodô de Oxum, Vitor de Murílo de Omolú, 

Alabê Jalisson Nascimento.    

 

Menção Honrosa 
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Este vídeo documental (Ayrábeji de Xangô) recebeu Menção Honrosa na 9ª Mostra ABD-Go, 

no FICA 2011, pela desmistificação e desconstrução do preconceito sobre as religiões de 

matriz afro-brasileira. 

 

Projeto Gráfico 

 

Para o desenvolvimento do projeto gráfico elaborado pelo Design Vinicius Yano Correia 

foram respeitados os elementos culturais das religiões afro-brasileiras. 

As cores vermelhas são atribuídas na mitologia dos Orixás africanos como a cor de Xangô, 

sendo este sempre vestido de Vermelho com detalhes brancos ou vice e versa. 

As flores trabalharas ao fundo da arte gráfica são a representação do tecido estampado Chitão, 

elemento presente nos rituais dos candomblés de Caboclo. 

Contudo juntamos os elementos existentes no terreiro de candomblé documentado para a 

criação do projeto gráfico onde podemos afirmar através dos signos que eles trazem a tradição 

dos candomblés de keto e de Angola.     

 

 

Figura 9 - Capa do DVD Ayrábeji  de Xangô. 



106	  
	  

	  

 

Figura 10 - Cartaz do vídeo documental. 
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Vocabulário 

	  

Seguem agora algumas palavras e expressões, derivadas do yoruba e de outras influências 

linguísticas, igualmente de origem africana, mas provenientes de outras nações e que já 

sofreram entretanto alteração e adaptação fonética por força do português.  

 

Abebê - espelho usado por Oxum e Iemanjá.  

Abelê -leque usado por Oxum. 

Abiã - Pessoa que está nascendo para o culto. 

Abô - banho de proteção feito de ervas litúrgicas para o culto, concedido ao iniciado. 

Adjá - sino de alumínio ou cobre de três bocas. 

Adoxu - estado em que o iniciado já pode incorporar o orixá. 

Afejewe - início da raspagem do iaô. 

Aisum - Ritual a que o iaô se submete na véspera da cerimônia de iniciação que consiste em 
jejuar e passar a noite em claro. 

Aladori - pano amarrado à cabeça. 

Amorim - pano virgem. 

Anlodo - caminhada ritualística do iniciado. 

Assentamento - recipiente onde se assenta a força dinâmica do orixá. 

Axé - força invisível, mágica e sagrada. 

Babalaô - (baba, pai; aô, completo, tudo; "um pai para tudo"). 

Bori - cerimônia destinada a "reforçar a cabeça" do iniciante. 

Brajá - colar de búzios com aparência de escamas de serpente utilizado por Oxumaré. 

Búzios - conchas cônicas utilizadas para adivinhação. 

Candomblé - casa onde batem os pés." Seita afro-brasileira com centenas de adeptos no 
Brasil. 

Cauris - búzios. 
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Contra-egum - trança feita de palha-da-costa que, amarrado no braço do iaô, tem a função de 
afastar os mortos. 

Curas - espécie de tatuagens desenhadas na cabeça e em algumas partes do elegum no ritual 
de iniciação. 

Dobale - tipo de reverência do iniciado se o Orixá protetor for do sexo feminino. 

Ebó - ritual destinado a afastar os elementos desordeiros indicados pelo desequilíbrio do 
iniciado. 

Efum - espécie de giz branco utilizado no rito de iniciação para marcar o corpo do elegum e 
também nos assentamentos. 

Egum, egungum - Espírito de pessoa morta que retorna à Terra em certos rituais. Segundo a 
tradição, é uma espécie de orixá individual que todo o ser humano tem; ele deve ser bem 
tratado pois é um ancestral do iaô. O culto é proibido às mulheres. A Iyagan é a única 
sacerdotisa que pode participar do culto. 

Ejé - sangue derramado na cerimônia de iniciação. 

Elegum - eleito, preferido do orixá. 

Eni - esteira feita de uma palha trançada, onde os iniciados dormem até o complemento das 
obrigações.  

Epó - azeite-de-dendê. 

Erê -espírito de (ou sob a forma de) criança que prepara o iaô para receber seu orixá. 

Erukerê - rabo-de-cavalo usado pelos reis, característico de Oxossi.  

Feitura de santo - iniciação ou processo em que os duplos sobrenaturais dos elementos 
psíquicos da pessoa são fixados em um objeto simbólico e sua contraparte é fixada na cabeça 
do iniciado. 

Ibá (Igbá) - bacia utilizada na cerimônia de iniciação do iaô-elegum.  

Ibiri - instrumento ritual de Nanã representado por um feixe de palitos de dendezeiro ornado 
com búzios. 

Idés - pulseiras 

Ifé - vasto; cidade nigeriana, capital religiosa iorubana. 

Igbim - espécie de caramujo. 

Iká - tipo de reverência do iniciado do sexo masculino.  
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Ilá - som que o iniciado emite quando irradiado do orixá para que as pessoas saibam que o iaô 
está possuído (irradiado). 

Ilê-casa. 

Irê - incisões feitas na cabeça do iniciado. 

Iroko - árvore considerada sagrada pelos iorubanos. 

Iruexim - instrumento ritualístico de Oxossi, representado por um rabo-de-cavalo. 

Iyó - sal. 

Juntó, ajuntó - conjunto de forças dos Orixás do elegum.  

Kelê - colar de contas com as cores do orixá. 

Laguidibá - colar de Obaluaê feito de anéis de chifre de boi. 

laô-elegum - filho-de-santo. 

lfá - Orixá da adivinhação e do destino, mensageiro do Deus Criador. Espécie de oráculo que 
leva seu nome. 

lgbo iku - floresta da morte. 

lya kekerê - "braço direito" da mãe-de-santo.  

Mãe-de-santo -na tradição nigeriana, pessoa apta a desvendar as respostas dos deuses através 
dos búzios. Também é o nome dado à pessoa que inicia e orienta o iaô. 

Mariwo - tipo de fibra de palmeira usada na confecção da roupa de Obaluaê. 

Nagôs - termo usado pelos franceses para designar os escravos que falavam o dialeto iorubá. 

Obatalá - "Deus do branco" que preside a cerimônia do efum. Criador dos seres humanos. 
Variante de Oxalá. 

Obi - fruto de uma palmeira africana, usado no candomblé na adivinhação ou como oferenda 
aos Orixás. 

Odu - caída dos búzios, resultado da jogada. 

Ofá -arco e flecha, instrumento-símbolo de Oxossi e Logum.  

Oga - camaleão. 

Ogã - padrinho do culto africano ou brasileiro. Pessoa que toca os atabaques sagrados (apenas 
os homens são ogãs). 
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Okum -mar. 

Olhador .- quem lê os búzios. 

Olhador, pessoa que lê os búzios. 

Olodumaré - um dos nomes do Deus Supremo. 

Olofim, Olofim-Odudua - um dos nomes do Deus Supremo.  

Olokum - (okum, mar) deusa do Oceano, esposa de Odudua. 

Opelê-Ifá - tipo de colar aberto usado para adivinhação. 

Orixá de cabeça - o principal orixá da pessoa. 

Orukó - cerimônia de proclamação do nome. 

Orum - céu. 

Orumilá - (Orum, Céu; Alá, branco) Deus do Céu, Deus supremo. 

Osum - tipo de tinta derivada do urucum. 

Otá - pedra sagrada que contém parte do axé do Orixá. 

Oti - pinga, cachaça. 

Oxaguiã - forma jovem e guerreira de Oxalá. 

Oxalufã - forma velha de Oxalá. 

Oxé - machado de duas lâminas de pedra usado por Xangô. 

Oxetuá - búzio fechado. O nome deriva do orixá de mesmo nome, filho de Oxum e de 
Orumilá, uma qualidade de Exu (mensageiro). 

Oxum Okê - variante guerreira de Oxum. 

Pai-de-santo - ver mãe-de-santo. 

Paô - batidas de mãos ritmadas. 

Paxorô ou opaxorô - espécie de cajado utilizado por Oxalufã. 

Peji - altar 

Quizila - recusa de uma oferenda por um orixá. 
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Ronkó - nome do quarto onde o iniciado permanece sem o contato do mundo profano até o 
término da sua iniciação. No ronkó também estão os (quartos) assentamentos dos orixás.  

Sacudimento - ritual de limpeza. 

Terreiro - lugar destino ao culto dos Orixás onde os adeptos cultuam seus deuses pessoais 
através de danças ritualísticas. 

Umbanda - religião afro-brasileira onde os seus integrantes cultuam entidades africanas 
sincretizadas aos santos católicos (chamados de encantados). 

Viração - incorporação. 

Waje - cerimônia onde a cabeça do elegum é pintada de azul-anil. 

Xaxará - espécie de vassoura de Obaluaê feita de folhas de palmeira, decorada com búzios. 

Zelador-de-santo, zeladora-de-santo - ver pai-de-santo, mãe-de-santo (o mesmo que ialorixá). 


