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Aos que trilharam caminhos cantantes com coragem e intensidade; 

Aos que se deram ao espaço de serem atravessados por cantos antigos; 

À relação empenhada, de diálogo e conexão, entre velho e novo; 

Às velhas árvores. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem gente que recebe Deus quando canta 

Tem gente que canta procurando Deus 

Eu sou assim com a minha voz desafinada 

Peço a Deus que me perdoe no camarim 

Cazuza 
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RESUMO 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre cantos de tradição e a qualidade de presença do 

performer. Inspirada na autoetnografia, teço conexões e crio pontes entre os contextos de 

pesquisa em campo e contextos de ensino-aprendizagem de teatro - travessias que aqui 

nomeio como (trans)formação. Para sua realização, articulam-se: uma pesquisa de campo 

na região do triângulo mineiro, mais especificamente na cidade de Uberlândia; o diálogo 

com o trabalho de Maud Robart e suas reverberações no que concerne os cantos 

vibratórios - grande influência para o encenador polonês Jerzy Grotowski e o trabalho do 

Workcenter - além de minhas experiências como artista-docente pensando sobre os 

percursos poéticos com a voz, sua dimensão pedagógica, e o canto como catalisador de 

experiências (trans)formadoras.  

 

Palavras-chave: Cantos de Tradição; Pedagogia da Voz; Maud Robart; Presença; 

Formação do artista. 
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ABSTRACT 

 

This thesis proposes a reflection about traditional chants and the quality of the performer's 

presence. Inspired by autoethnography, I weave connections and create bridges between 

the contexts of field research and theater teaching-learning contexts - crossings which I 

call (trans)formation. For its accomplishment, it´s articulated: a field research in the 

region of the state Minas Gerais, triângulo mineiro, more specifically in the city of 

Uberlândia; the dialogue with the work of Maud Robart and its reverberations in what 

concerns the vibrating chants - great influence for the polish director Jerzy Grotowski and 

the Workcenter - in addition to my experiences as an artist-teacher thinking about the 

poetic paths with the voice, its pedagogical dimension, and singing as a catalyst for 

(trans)forming experiences. 

 

Keywords: Traditional Chants; Pedagogy of the Voice; Maud Robart; Presence; Artist 

formation. 
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CANTO DE APRESENTAÇÃO 

  

1. Ser escrito pela escrita  

 

Gosto deste espaço vazio que precede a escrita, gosto de ir ver brotando dele as 

palavras por meio das mãos – voz formulando o pensamento. Para mim este processo é 

como um bordado sonoro, criação de sentido, lugar onde flagramos o pensar. É como 

lançar feixes de luz em direção a isto que parece ter sempre vivido no escuro. Feixes de 

luz que nos ajudam a (des)cobrir e revelar os delicados fios desta elaboração. Na escrita 

a consciência lançada traz a sensação de que estamos testemunhando ou flagrando esse 

desenho que cria a reflexão. Como pegadas na areia da consciência, os corpos das 

palavras, este movimento de ir vendo crescer seus sons e sentidos, remetem-me à imagem 

dos instrumentos musicais, que também fazem nascer som a partir de toques, teclas, 

sopros, e mesmo do canto que consiste na alquimia do ar – pegamos aquilo que recebemos 

(ar, tão invisível quanto a sutileza do pensar) e transformamos em expressão. 

Talvez seja neste lugar do “enquanto surge” é que a escrita se revele como irmã 

da oralidade. As palavras guardam como alma o som e a beleza dionisíaca dos ruídos, 

mesmo enquanto são tatuadas em tela. É como se os grafismos fossem minúsculos portais 

ou partituras do som: ao escrevermos, ou ao lermos, os ouvimos em sua silenciosa 

musicalidade. Se, como nos apresenta Paul Zumthor (2010, p.10), “a voz jaz no silêncio 

do corpo”, é possível pensar que deste mesmo silêncio vocal a escrita se ramifica, e, 

também como voz, ressoa em quem lê e relê – é uma vibração gerada no encontro entre 

quem escreve e quem se depara com a vocalidade muda do texto. 

 A palavra escrita pode ser dissociada da ideia de reprodução ou compartilhamento 

do que já se sabe, para manifestar-se em sua dimensão criadora: o escritor que busca 

encontrar. Nesse sentido, ela não é apenas ferramenta de compartilhamento da pesquisa, 

mas é o próprio pesquisar – é o tatear de olhos vendados, por um caminho desconhecido, 

em que somos constantemente surpreendidos e através do qual encontramos modos 

diversos de pensar. “Gosto de me sentir estrangeira em minha escrita” como Rosane 

Preciosa (2010). Me coloco aqui como quem quer se sentir atravessada por cantos 

desconhecidos, me emprestando à escrita, deixando que ela também me escreva: 

Michel Foucault se perguntava: por que um pintor trabalharia se não fosse para 

ser transformado por sua pintura? E por que alguém escreveria, poderíamos 

nos perguntar? Para intervir em si mesmo, para se infligir de ideias, quase 
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sempre improváveis, para se usar de vários modos, para se contrair e distender 

(PRECIOSA, 2010, p.21). 

Atravessa-me uma imagem muito presente na área de pesquisa sobre os cantos 

vibratórios1 trabalhados por Grotowski e no Workcenter, presentes também na escrita ou 

fala de pesquisadores e artistas que investigam o tema – a ideia de se sentir cantado pelo 

canto, de ser passagem. Tal imagem se relaciona com esta pesquisa já que ela está 

presente também nos contextos de trabalho em campo, com os cantos de fé recebidos 

pelos capitães de congada ou intuídos nos terreiros de umbanda. É para este lugar que 

pretendo experimentar a escrita desta tese cantada, inspirada na etnografia e na textura 

dos ensaios. 

Poder-se-ia dizer, talvez, que o ensaio é o modo experimental do pensamento, 

o modo experimental de uma escrita que ainda pretende ser uma escrita 

pensante, pensativa, que ainda se produz como uma escrita que dá o que 

pensar; e o modo experimental, por último, da vida, de uma forma de vida que 

não renuncia a uma constante reflexão sobre si mesma, a uma permanente 

metamorfose (LARROSA, 2004, p.32). 

A busca é fazer ressoar na escrita a potência da oralidade, não só no que concerne 

à materialidade sonora e à musicalidade da palavra, mas também à atitude de quem fala 

e vai construindo o pensamento enquanto fala: escrever é como lançar um farol sobre o 

escuro, como disse, quem lê vai sendo escrito e vai sendo cantado, vai sentindo as 

palavras dançarem dentro, embala-se e modula-se também por esse canto escrito. 

Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de 

chegada ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não 

por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua 

disponibilidade, por sua abertura... uma passividade feita de paixão, de 

padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, 

como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial 

(LARROSA, 2014, p. 25). 

 Ao abordar a intersecção entre arte e educação, Jorge Larrosa (2014)2 nos orienta 

sobre certa atitude do falante, afirmando que é “na dobra da língua” que, antes de as 

palavras se formarem, ou seja, na procura do falante por elas, reside sua dimensão 

criadora. Isto é, “a palavra muda”, que ainda adormece na língua, no momento anterior 

                                                           
1 Os cantos vibratórios foram introduzidos à Grotowski em sua fase de investigação da “Arte como veículo” 

pela haitiana Maud Robart. Esta foi a fase em que o encenador se dedicou a trabalhar “ações ligadas aos 

antigos cantos vibratórios, os cantos que no passado serviram a propósitos rituais e que, portanto, exercem 

um impacto direto sobre a cabeça, o coração e o corpo dos atuantes” (GROTOWSKI, 1996). 

 
2 Informação oral: A Palavra Muda. Congresso Anual da Associação Brasileira de Artes Cênicas: UFMG, 

Belo Horizonte, nov/2014 
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ao texto, no momento em que esta vai nascendo como forma. Esta atitude contempla um 

aspecto da escrita imprescindível à pesquisa, ou melhor dizendo, a esta pesquisa.  

Amadou Hampaté B. (2010, p.173), ao defender a importância da tradição oral 

nas culturas africanas, afirma que a oralidade faz nascer a escrita, tanto no decorrer dos 

séculos quanto no próprio indivíduo, já que mesmo antes de tecer as palavras no papel o 

escritor mantém um diálogo secreto consigo. Antes de escrever, ele recorda e depois 

relata.  

Ainda que seja fundamental a noção de que a escrita é sucessora da oralidade –

uma representação da linguagem humana – para aproximá-la do campo que lhe deu 

origem é recomendável que libertemos a escrita de sua prisão que a restringe como 

narrativa de experiência já concretizada para reconhecê-la como experiência em si, 

acolhê-la como um campo de criação muito similar à feitura de um cozido: os ingredientes 

estão mergulhados em nossa memória celular, nas entranhas do vivido, entre eles está a 

respiração no agora, o que se é capaz de fazer com todo sumo neste momento, por isso 

ela não está apenas como ferramenta do já sabido. Ela erra, arrisca-se, procura e performa. 

Permite que o pesquisador procure o pensamento. 

Cantar o canto como quem quer conhecê-lo, como quem quer encontrá-lo, não 

como quem já o sabe e o reproduz. Escrever como quem é arqueólogo e precisa escovar 

e escavar as palavras: 

Logo pensei de escovar palavras. Porque havia lido em algum lugar que as 

palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores 

antigos. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas 

oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então 

escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma (BARROS, 

2003, p. 17).   

 O modo como pretendo alcançar os ouvidos das leitoras e leitores deste texto que 

aqui se apresenta, caminha, portanto, nesse sentido. Atravessar os “ouvintes” pelos 

trajetos que fiz esperados e inesperados, dentro e fora. Partilho através deste texto parte 

de minha pesquisa de vida, recortado nesses quatro anos, mas, de alguma forma, 

atemporal como os cantos antigos. 

 A reflexão que aqui se apresenta se organiza em oito partes que chamamos de 

Cantos3. Ao longo desta travessia faço um percurso circular que vai das minhas 

                                                           
3 Ao escolhermos chamar os Capítulos de Cantos, em primeiro lugar, assumimos a dimensão sonora, não 

nos restringindo ao canto como tema, mas ampliando para a materialidade musical da linguagem, neste 

sentido, o texto vai além das informações, é tecido sonoro. Homero, por exemplo, chama de Cantos os 

capítulos da Odisseia; William Blake escreve os ‘Cantos da experiência’; Jorge Larrosa Bondía também 

usa a expressão ‘Cantos da Experiência’ na obra Tremores: escritos sobre experiência (2014). A palavra 
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experiências enquanto atriz em formação, pensando a voz e os cantos de tradição, passa 

pelas experiências em campo nos terreiros e congada, e retorna, após algumas 

encruzilhadas, à reflexão sobre a Pedagogia da Voz e possíveis caminhos de 

(trans)formação do artista. 

Figura 1 - Ensõ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso em https://olharbudista.com/2021/11/01/enso-o-circulo-zen, 2021. 

 

No tocante ao percurso mencionado, inspiro-me nesta imagem budista4 em que o 

ponto inicial e final da imagem é arquitetura do olhar do aprendiz, que vai ao encontro do 

outro, faz travessias e retorna. Assim, o caminho do investigador/pesquisador/aprendiz é 

como a aventura do herói mitológico que sai e sempre se surpreende com como as coisas 

vão encontrá-lo, o que elas fazem nele, como o transformam. A jornada se transforma 

desde a relação entre expectativa e realidade e inclui muitas reviravoltas. Não se trata de 

provar, mas de se provar (experimentar), de se abrir para as mortes em vida.  

Em Canto 1: Em busca da ressonância perdida, diálogo com alguns conceitos e 

experiências vividas como aprendiz e artista pesquisando voz, no contato com referências 

e memórias relacionadas aos cantos de tradição, falo sobre a voz poética. Aqui entra 

minha relação indireta com o trabalho que Maud Robart trouxe para Grotowski, com os 

cantos vibratórios, cujos frutos continuam a ressoar. Em Canto 2: Um olhar sobre a 

sonoridade dos terreiros, faço uma contextualização sobre minha relação na Umbanda, 

enriquecida com os registros de caderno de campo e entrevistas, para delinear alguns 

                                                           
“Canto” também remete à matéria sonora que vibra, que provoca, que ressoa em nós, mas que não está presa 

a uma determinada finalidade ou interesse específico. 

4 “Círculo” japonês, ou ensõ, pintado por inúmeros artistas, simboliza um conceito associado 

ao Zen Budismo. Simboliza iluminação, força, elegância, o universo e o vazio (mu). 

https://olharbudista.com/2021/11/01/enso-o-circulo-zen
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aspectos da relação que estabeleci neste contexto com a voz poética. No Canto 3: Um 

olhar sobre os cantos de congada, contextualizo a congada na cidade de Uberlândia, 

apresentando alguns pesquisadores congadeiros e outras referências, e, em seguida, 

ressalto a minha experiência de aproximação com os ternos que acompanhei na cidade, 

apoiada nos registros que fiz e entrevistas. No Canto 4: Pontes e encruzilhadas – 

Pedagogia da Voz, aproximo os dois contextos de pesquisa em campo e algumas 

vivências como aprendiz e professora, para refletir sobre a prática poética vocal e a 

pedagogia da voz. Em Canto 5: Ressonâncias possíveis na (trans)formação, ainda 

pensando a dimensão pedagógica da voz, como aprendiz e como artista-docente, falo de 

caminhos possíveis em processos (trans)formadores de aprendizagem, concluo com um 

breve Canto de Despedida. Ao longo da tese, incluo os desafios encontrados na pandemia 

de Covid-19 (2020/2022) que afetou não só o caminho de pesquisa, mas também a 

experiência como artista e professora que precisa considerar novas formas de contato e 

criação.  

Que os cantos que me atravessaram e me cantaram ressoem em todos os leitores 

e ouvintes. A todos vocês desejo uma boa travessia. 
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CANTO DE CHEGADA 

 

Com licença do Curiandamba 

Com licença do Curiacuca 

Com licença do Sinhô Moço 

Com licença do Dono de Terra 

 

1. Com licença 

 

Dê licença de adentrar esse espaço que agora é você, seus ouvidos... os ouvidos 

estão em toda parte, na boca, nos olhos, na ponta dos dedos. Peço licença para ressoar 

dentro de você com esse caminho de palavras, licença para te conduzir aos seus próprios 

lugares, para surgir em você nessa tentativa de criar uma experiência de errância em que 

juntos possamos visitar lugares similares. Não são os mesmos lugares, mas se tocam em 

uma parte ou noutra. Levo você por aqui, mas já não tenho controle sobre o que 

exatamente pode surgir, o que surge é você, mais que eu, o que surge é tanto você como 

eu, somos nós, nós em você. 

  O que surge e ressoa em você é seu também. O ouvido é um criador, embora 

passivo não se retira do que é ouvido, é nele, por ele, que os sons vão se formulando, que 

os entendimentos vão ganhando forma. “Não é possível retirar o ouvinte daquilo que ele 

ouve”5. Sendo assim, trago aqui para a roda um conceito que se refere à percepção, que 

se relaciona à escuta, que se encontra vestido por vários nomes e que mora em muitos 

lugares, inclusive nos estudos budistas. Seja vestido da palavra co-emergência ou da 

fenomenologia, a ideia é reconhecer que não há nada que tenha realidade por si, ou que a 

realidade, essa que assim chamamos não está dada, lá fora, por si.... mas que as coisas 

surgem em nós, no encontro com o mundo, e não há como se subtrair delas. 

Este é o primeiro entendimento que abre trilhas nesta tese, em que se encontra, 

desde a formulação do texto e nas metodologias, o meu modo de sentir as experiências 

com os cantos de tradição e com os campos de (trans)formação e aprendizado. Outro 

entendimento é de que, claro, que isto que surge em mim surge desta forma não por acaso 

e aqui incluo minha história até agora, as marcas na pele da alma e na alma da pele, como 

componho os acontecimentos a partir dessas marcas, como não posso deixar de considerar 

                                                           
5 Frase proferida por Cecília Valentim no curso de Formação na abordagem A Arte de Ser Cantante. 
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minha condição e contexto como fatores que também compõem perspectivas e maneiras 

de ouvirolharmostrar o mundo. 

 

2. Quero ser cantadeira, pra namorado dançar e criança dormir 

 

    Sons são o primeiro toque que nos atravessa quando ainda estamos na caverna 

paradisíaca do útero de nossas mães. É o primeiro contato que nos descasca para o mundo, 

o primeiro sentido já sentido antes mesmo das orelhas se formarem, nós sentimos a vida 

como vibração, movimento, som. É ali de dentro dos ouvidos que uma consciência vai se 

formando; rasga-se a fronteira entre o eu mudo e o mundo.  

Sons que criamos são o primeiro sinal de vida quando o ar nos adentra pela 

primeira vez, e nascemos enquanto voz – aviso de que estamos ali, de que existimos – 

quando nosso choro anuncia que estamos vivos, que respiramos, que atravessamos a 

fronteira. 

Para mim todas as memórias chegam envoltas de sonoridade, como conchas que 

guardam o mar: o som das britas de Cocauzinho (GO), as tetas da senhora negra que me 

amamentava e que guardava um seio farto para mim e o outro para seu próprio filho; a 

voz da minha mãe desafinando enquanto cantava Terezinha de Jesus, os passos dela para 

frente e para trás; as incontáveis fitas de meu pai no carro que rompiam o seu silêncio 

virginiano; as poucas canções que eu já sabia cantar sem entender o que exatamente 

diziam; meu avô me exibindo na calçada e me comprando com sombrinhas proibidas de 

chocolate ruim, pedindo que eu cantasse sentada no seu colo, para que os passantes 

parassem para admirar aquela criança tão pequena cantando canções de adulto. 

 As canções que conhecia eram refúgios acolhedores, eram portas para um mundo 

infinitamente mais interessante, embalavam-me, encantavam-me e conduziam-me para 

lugares e encontros desde a sala de casa. Eu tão pequena, sem saber ainda ao que dar 

forma, dava passagem para aquelas canções como uma criança que alcança a mão de um 

adulto, segura e confia. Cantando eu também existia mais como sendo mais eu mesma e 

ao mesmo tempo mais que eu mesma, sabe? As pessoas adultas achavam que eu cantava 

bem, eu simplesmente cantava porque precisava cantar para existir. 

 Quero ser Cantadeira, para namorado dançar e criança dormir – eu dizia ainda 

sem saber como sei hoje a sabedoria contida na frase, pelo reconhecimento da voz como 

lugar de todos, e do canto como ação – que faz dançar, que faz dormir. 
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 Mas logo fui descoberta, pelas tias, diretoras, professoras e os adultos me 

convidavam a cantar nas festas, recitais da escola, um repertório escolhido por eles para 

cada data. Minha voz ali era um adorno, algo gracioso que trazia prestígio para as ocasiões 

e para os adultos, mas ali minha voz não estava comigo, ou eu não estava nela. Ficava 

nervosa de estar nessa posição de ser olhada, de cantar o que me pediam, e enquanto 

cantava me sentia um pouco alheia. 

 Foi um movimento de coragem, que só a adolescência traz, romper com a auto-

imagem de canarinho-adorno-de-festas-e-calçadas, de ser essa voz que se molda ao que 

esperam dela, encontrar um repertório mais afinado com o que gostasse, entender o quê 

e quem era essa voz e ao que ela queria servir. Meu encontro com o teatro me trouxe essa 

força, desde o começo, pois ele me desafiava a descobrir outros modos de ser corpo e 

espaço, mesmo que as razões iniciais que tivessem me levado a buscá-lo fossem 

vinculadas aos mesmos modelos e paradigmas sociais que eu viria a romper. 

 Foram muitos anos de aproximação e intervalos até que eu decidisse mergulhar 

novamente no caminho teatreiro e abraçá-lo em busca daquela sensação de desabrochar, 

de florescer, que eu havia experimentado em nosso primeiro encontro. A voz se tornou 

então, mais e mais, esse retorno a mim e um caminho de transcendência e descoberta que 

suspeito que dure uma vida. 

 2008. Retorno de Saturno. 28 anos. Retorno à Uberlândia para cursar como 

graduanda (de novo) o curso de Licenciatura em teatro pela Federal. Retorno. Olho com 

mais amor para cada parte de mim: corpo, emoções, desejos. Aproximo-me para ganhar 

intimidade, e, ao fazê-lo, percebo o quanto estive distante, dou-me conta da pouca atenção 

dada para (me) investigar. Usei meu corpo, tratando-o apenas como uma ferramenta de 

realizar tarefas, levava-o numa coleira apertada e ele mal respirava. Estive surda. Mas o 

corpo tem uma voz, fala, e eu aprendendo a afinar os ouvidos. Curso de Teatro. 

 Uberlândia. Triângulo Mineiro. Terra em que cresci. Casa dos pais e avós. Interior 

enrustido. Vida nova em lugar velho: Consciência corporal, Consciência vocal, História 

do teatro, Iniciação teatral. Teatro. Sonho? Por quê? Sempre teve a ver com o modo como 

me senti ao caminhar descalço e brincar de preencher o espaço. Ser. Aqui meu corpo era 

um caminho de descoberta e sensações: “ampliação de si e do mundo”6. 

 Nas aulas de canto que eu havia feito ao longo da infância e adolescência, a voz 

era algo que morava do tórax para cima, nunca da cintura para baixo. Mais tarde, no teatro 

                                                           
6 Jerzy Grotowski (2007) definiu o sagrado como experiência de “ampliação de si e do mundo”, 

desvinculando o conceito de qualquer dogma religioso. 
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amador, a voz precisava ser ouvida pela “tia velha e surda sentada na última fileira” e a 

ideia de projeção e dicção limitavam a voz à ferramenta da encenação, algo a ser 

trabalhado, técnicas a serem apreendidas para a obtenção de resultados. 

 2008. Curso de Teatro da UFU. Aulas de Consciência Vocal conduzidas por 

Fernando Aleixo7. Primeiro princípio trabalhado e paradigma rompido foi experienciar a 

consciência de que corpo e voz não são segmentos, não estão separados. “Voz é corpo e 

corpo é voz”. Naquele momento foi transformador incluir todo meu corpo, cintura, 

membros, pés e joelhos como parte dessa descoberta. Voz que ressoava e vibrava o corpo 

e mudava o espaço. Corpo todo como grande caixa de ressonância. Respiração orgânica 

e “cantar como camponeses”8. Novas imagens surgiam do trabalho vocal que para sempre 

modificavam a experiência de minha voz. A voz não é projetada para fora, ao invés de 

sair ela entra e se enraíza, a voz desce, ela entra, o espaço todo entra por sua boca. Relaxar 

a laringe e deixá-la ser apenas passagem desse cilindro de ar que percorre o corpo por 

dentro, de fora a fora. Transformar a vibração em vogal com total aproveitamento do ar. 

Brincar de dar corpo às vogais, engolir palavras letra por letra. Correr cantando e 

“atrelando os bois”9. 

 Foi nesse contexto de grandes descobertas é que fui convidada a integrar o Grupo 

de Pesquisa Sobre Práticas e Poéticas Vocais10. Um espaço/tempo para nos debruçarmos 

na investigação das potencialidades expressivas da voz, na textura das palavras, práticas 

de canções populares e processos de criação que tinham a sonoridade como foco. Neste 

grupo tive as experiências mais marcantes em meu percurso de graduação e depois 

mestrado. Senti a voz abrindo espaços em meu corpo, caminhando entre minhas 

articulações e fluindo através de mim. Voz abrindo a carne. Voz que se enraizava – árvore 

de raízes profundas. Voz que me ajudava a me desconhecer e reconhecer nela outras 

qualidades, plasticidades e forças. Experimentei a partir daí a materialidade da voz, não 

apenas como conceito, mas como coisa que relava, que chacoalhava, que deslizava ou 

saltava dentro e no espaço. Voz que desabrochava e mais desimpedida brincava de ser. 

                                                           
7 Fernando Aleixo é Professor Doutor da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do grupo de 

pesquisa sobre Práticas e Poéticas Vocais, seu percurso como pesquisador foi dedicado à voz poética e foi 

orientador de minhas Iniciações Científicas, TCC e Mestrado. 
8 Após ter passado um longo tempo investigando os ressonadores no trabalho vocal do ator, Grotowski 

(2007) percebeu que a excessiva auto-observação interrompia o fluxo orgânico da respiração e do canto, 

por isso dizia que os atores deveriam cantar como os camponeses, engajando-se completamente em uma 

ação e simplesmente desimpedindo a voz. 
9 Cantiga anônima encontrada em vários idiomas e usada como exercício no grupo de Práticas e Poéticas 

Vocais bem como em outros contextos teatrais. 
10 Grupo de Pesquisa que surgiu inicialmente na UFU, coordenado pelo Prof. Fernando Aleixo e que depois 

se transformou em um grupo grande que abrange pesquisadores de voz de todo país.  
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Voz que floresceu. Voz que já não era mais apenas apreensão técnica para resultados 

específicos, mas que revelava meu ser. Junto dessa grande autodescoberta caminhava 

também um florescimento pessoal: a consciência de que ela não deveria mais estar lá para 

o outro, para alguém, mas consigo e COM o outro, em um “partilhar de nossas finitudes”, 

como me disse uma vez Fernando Aleixo, em orientação. 

Vencendo as imposições da gravidade, a parte mais flexível do corpo, a voz, é 

livre para transpor e mover-se no espaço. E, no entanto, mantém sua realidade 

física, constituindo- se em matéria concreta.    

Este princípio abre a voz à interferência determinada e consciente em sua 

construção, como a tela e as tintas se oferecem a um pintor: o suporte material, 

a substância que permite a manifestação da forma, transformando o abstrato 

em concreto, tornando visível o invisível, fazendo, do ausente, presença. 

Assim, uma voz responde mais propriamente à sua função, na representação, 

quando se desprende dos significados abstratos contidos na palavra para se 

ligar à concretude da materialidade sonora (LOPES, 2004, p.13).  

Em 2011, conheci Cecília Valentim e sua abordagem A Arte do Ser Cantante11. 

As experiências no grupo de pesquisa e este encontro me inspiraram a pensar sobre a 

dimensão sagrada da voz. O sagrado desvinculado de qualquer dogma, mas visto como a 

concretização da própria presença na ampliação da percepção de si e do mundo. Iniciei 

então uma investigação sobre a dimensão sagrada da voz tendo como ponto de diálogo, 

além do trabalho de Cecília Valentim, o processo de criação do espetáculo Recusa12 

(2012) da Cia Balagan, dirigida por Maria Thaís e encenada por Antônio Salvador e 

Eduardo Okamoto. Minha análise do processo voltou-se para o trabalho vocal.  

Acompanhando Cecília Valentim e cursando sua formação, um universo muito 

sutil me foi apresentado. De como somos constituídos de som, de como cada frequência 

se desdobra em padrão sonoro ou fractal de sons, de como a escuta é na verdade o primeiro 

princípio vocal, de como os cantos de tradição, por sua estrutura rítmica e circular são 

capazes de mudar o ar e a nossa presença. Agucei mais a sensibilidade para perceber que 

o canto é alquimia do ar. Substitui imagens como projeção por ressonância, entendi como 

é possível mudar o espaço cantando em silêncio. Em muitos momentos esses 

aprendizados tocavam os princípios trabalhados no grupo de pesquisa da universidade. 

                                                           
11 A Arte do Ser Cantante é uma abordagem metodológica de trabalho vocal, criada por Cecília Valentim, 

que combina aspectos educacionais, terapêuticos e artísticos realizado com grupos, em workshops, práticas 

semanais (Kora), o curso de formação anual, e nos retiros em que se vivencia o curso de forma mais 

intensiva. 
12 O espetáculo foi criado através de roteiros dramatúrgicos que experimentam os modos de narração, a 

sonoridade e outras formas de construção verbal. Exploram cantos de diversos povos indígenas, 

mergulhando na cosmovisão ameríndia, no encontro, troca e estranhamento entre esses mundos e a cultura 

branca. 
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Aproximando-me do processo de criação de Recusa, por meio de entrevistas e 

análises de materiais, impressionei-me com os relatos dos atores sobre o encontro com a 

selva e com os Paiter-Suruí. Entendi como as nossas experiências sensoriais, a visita a 

lugares e o encontro com a alteridade transformam a memória da pele, e, portanto, a voz. 

O sagrado aqui estava justamente na memória deste encontro e sua evocação no momento 

da cena. O canto era “isca” que fisgava para perto outros lugares e pessoas. Os atores 

eram como xamãs que transitavam em espaços e mundos diferentes em cena. 

Como fruto da reflexão sobre os dois contextos da pesquisa em campo, levantei 

alguns elementos que a meu ver são constituintes da dimensão sagrada da voz: o silêncio 

como qualidade do som e a escuta como princípio vocal; integridade e intimidade como 

qualidades daquele que canta-fala; voz/canto como isca da alteridade, capaz de 

presentificar e trazer para perto o que não se encontra (espaços, tempos, pessoas); a voz 

como concretização da presença e do encontro; intencionalidade e ritualidade como 

forças que instauram a dimensão sagrada; a respiração como aspecto sagrado que nos 

conecta a outros, em função da qual realizamos a alquimia do ar, o nascimento do corpo-

som, corpo-palavra . 

 Em entrevista que realizei com Maria Thaís, em 2014, a respeito da dimensão 

sagrada da voz, ainda no percurso do mestrado, a pesquisadora falou sobre o aspecto 

telúrico do sagrado, como cantos que integram o corpo na ação, que estão conectados à 

terra: o canto dos escravos, os cantos de trabalho e os cantos de fé e de festa (informação 

verbal, 2014)13. Ela falou sobre os cantos que celebram a vida, sobre cantos religiosos 

que têm a corporalidade e a relação com o chão como suporte, dos cantos que emprestam 

ao corpo força e ritmo para a continuidade do trabalho: todos são cantos sagrados.  

Thaís: [...] o sagrado é aqui, é o chão, é o telúrico. Se a gente colocar o sagrado 

como alguma coisa que aparta do mundo ... esse sagrado não inclui tanta coisa, 

por exemplo: a congada, tem o aspecto sagrado, mas tem aspecto de festa; o 

bumba meu boi tem aspecto de festa. Vai ver o Tião Carvalho cantando, toda 

vez que o Tião abre a voz, eu faço assim (gesto de boquiaberta); de comoção 

que eu sinto. Aquela voz que vem de algum lugar do mundo que eu não sei 

qual é, quero dizer, mas eu sei que eu pertenço. É outra forma de sagrado, como 

o canto do trabalho também é sagrado, porque o que esses homens faziam? 

Uma vida desgraçada, um sol a pino, quinze horas de trabalho por dia, esforço 

físico absurdo. O que sustentava eles? O canto. Não era comida que sustentava 

os escravos, era o pisar no chão e manter o canto vivo. Como é que esses cantos 

podem não ser sagrados (Maria Thaís. Informação verbal. Nov/2014. 

Transcrição minha).  

                                                           
13 Entrevista realizada como parte de minha dissertação (LYRA,2016) – Universidade Federal de 

Uberlândia. 
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 O encontro com Maria Thaís despertou ainda mais o desejo de me aprofundar e 

me aproximar da prática dos cantos de fé/festa, ampliando a minha perspectiva em relação 

à dimensão sagrada da voz, já investigada a partir de cantos de natureza ritual. Levou-me 

a pensar como seria olhar para eles mais de perto, uma vez que em minha cidade/região 

as manifestações de Congada, por exemplo, são muito presentes. 

 

3. Sobre mapas, territórios e o começo de uma travessia 

 

Canto aqui sobre como foi se formando a intenção de pesquisa, que é também um 

processo de criação, cheia de calabouços, motivações inconscientes e desejos. Quando 

escrevemos um projeto de pesquisa, a partir de tudo que somos e de todos os lugares pelos 

quais caminhamos, também vamos nos dando conta de que o mesmo é como um Mapa, 

ele apresenta os desenhos por onde imaginamos nos movimentar e abarca as ideias e 

conceitos que relacionamos a uma experiência hipotética – além das experiências vividas. 

Tal como o velho cachimbo de René Magritte ou os desenhos rupestres que marcaram as 

cavernas... projetos são como Mapas, preciosos, e diferentes dos Territórios, lembram-

nos de novo e de novo de que não são territórios e que territórios não são mapas, embora 

exista uma rica relação entre ambos. Esta é a tentativa de registrar meu caminho; de tecer 

entre mapa e território, adaptando-me e contornando constantes acontecimentos que 

saíram totalmente de meu controle. 

 

Cantar 

Desnudar-se diante da vida 

Cantar é vestir-se com a voz que se tem 

(Tereza Cristina) 

 

Quando olhamos a nossa volta, deparamo-nos com vozes que são funcionárias, 

que servem sistemas e estão inseridas em sistemas que não as servem. Quando olhamos 

para o modo como o canto é visto, com exceção das práticas de cultura popular, cantos 

de fé e cantos rituais de tradição, o que encontramos são vozes silenciadas, de um lado 

por acharem que estão fora do que é considerado aceito como belo, “certo” e apreciável 

– vozes que querem ser apreciadas por sua singularidade (desde que sejam parecidas), 

pelo domínio da afinação dentro do paradigma ocidental e tonal, vozes que quando 

cantam querem ser admiradas e aplaudidas para que possam se sentir validadas e 

legítimas. 
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Lopes14(2001) afirma que a “voz poderosa” é aquela que se sabe material e não se 

restringe apenas ao signo da palavra, voz que explora sua plasticidade, que brinca. Voz 

poética, “voz do canto, do teatro”. Escolhi então trabalhar com os cantos de tradição, mais 

precisamente com os cantos de fé afro-diaspóricos brasileiros, para investigar a potência 

dos mesmos na criação de novas qualidades de presença. Muitas perguntas surgem a partir 

do início deste caminho: como seria um caminho de aprendizado e (trans)formação do 

atuante através desses cantos de fé? Que qualidades tais experiências seriam capazes de 

gerar? Que força teria a prática desses cantos deslocadas de seus contextos? Que tipo de 

atitude no cantar os diferenciam de outros cantos?  

[...]Dessa forma, o trabalho com os cantos rituais de tradição não pretende uma 

volta a um passado obsoleto, pois como constata Maud Robart (2006), os 

cantos são uma herança viva que nos liga diretamente a uma teia interconexa 

atemporal, nos conectando com nossos antepassados e com as futuras 

gerações. Em uma trama entre memória histórica e individual, a ancestralidade 

se atualiza no instante presente do corpo. O corpo presentifica a tradição no 

momento em que vocaliza os cantos, recriando-os a partir de do engajamento 

do corpo, de sua presença. Maud Robart compartilha que quando ela trabalha 

com os cantos rituais de tradição [...] 

[...]Há um mistério escondido dentro das canções, conforme averiguam Maud 

Robart e Jerzy Grotowski. Há nos cantos ritualísticos uma mescla alquímica 

de elementos rítmicos, melódicos e de palavras que atuam como chaves para o 

acesso aos degraus da consciência. Maud Robart (2006) observa que o mistério 

contido nos cantos está na combinação da força da intenção, do pensamento, 

da emoção, das palavras, dos ritmos. Conta Thomas Richards (2012, p.22) que 

Grotowski orientava os atores a desvendar o mistério escondido nas canções a 

partir da percepção interna do som ressoando no corpo, da percepção das 

qualidades vibratórias da canção, não em relação ao tom, mas aos modos de 

ressonância da canção no corpo, e que assim cada ator buscasse escondido 

dentro de si mesmo o caminho de se mover em cada canção (CAMPO; 

MATINS, 2014, p. 59). 

Na área de pesquisa sobre práticas e poéticas vocais, deparamo-nos com o trabalho 

que Jerzy Grotowsky desenvolveu a partir do encontro com Maud Robart, em sua 

pesquisa Arte como Veículo. Maud Robart propõe uma experiência na qual ela retira os 

cantos do voudu haitiano de seus contextos religiosos para experimentá-los como poética 

e exercício sobre si no trabalho do ator. Como pesquisadora brasileira, indago-me sobre 

a importância de adentrar os cantos de nossa cultura popular: congadas, folias de reis e os 

pontos de fé cantados em ritos religiosos afro-brasileiros. O binômio fé/festa, ou fé(sta), 

parece-me pertinente, uma vez que tais práticas vocais relacionam rito religioso e 

festividade. Uma das dimensões que pretendo analisar é como podem os cantos de fé/festa 

concretizar outras qualidades de presença dos sujeitos, entre sujeitos e no espaço, 

                                                           
14 Informação verbal: palestra proferida no I Seminário “A Voz e a Cena”. UFU, outubro/ 2011. 
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refletindo sobre quais seriam os fatores catalizadores dessa potência de transformação da 

experiência de ser e estar no mundo que cantar, especificamente esses cantos, engendra. 

Como um dos eixos estruturantes da pesquisa, destacamos os estudos sobre 

Grotowski, considerando que suas investigações acerca da voz e dos cantos rituais dão à 

pesquisa suporte para pensar no trabalho investigativo do performer. Neste trabalho, 

indago-me sobre as distintas matérias sonoras que compõem nossos cantos brasileiros e 

sobre a possibilidade de uma experiência vertical na formação dos estudantes que seja 

contextualizada culturalmente no Brasil. Nesse sentido, aproximar-se dos cantos de 

fé/festa é escolha que está também para além do próprio canto, mas amparada em uma 

ancestralidade cultural.   

Quando pensamos em (trans)formação do ator, a atitude investigativa é elemento 

fundamental da prática: a consciência corpovocal, quando efetiva, demanda tempo e 

espaço de descoberta, (de)cantamento da prática. Nesse sentido, o aprendiz se entrega à 

experiência a partir do que não sabe, do que não é, do encontro com uma alteridade (o 

próprio canto) para descobrir o mundo e a si mesmo.  

Como olhar para esta força de chão? A qualidade telúrica do som e o seu impacto 

sobre nossas presenças? Que qualidades a prática de cantos de raiz são capazes de acessar 

nos sujeitos?  

Para Grotowski, “os cantos rituais da tradição antiga dão um suporte para a 

construção dos degraus dessa escada vertical” [...]. Maud Robart (2006) 

também fala sobre a escada vertical como um caminho de expansão da 

consciência, averigua ela sobre a capacidade dos cantos de despertar a 

percepção a fim de envolver todas as dimensões do corpo (físico, emocional, 

mental), para uma transformação dessas energias para uma qualidade mais sutil 

e perceptiva. Trata-se da expansão da consciência para além de 

condicionamentos e padrões habituais de pensamento e movimento e de 

hábitos culturais condicionantes [...] (CAMPO e MARTINS, 2014, p.56). 

 Com base nisso, o encontro com os cantos de nossa cultura como veículos potentes 

na experiência com outras qualidades de presença tornou-se foco de minhas 

investigações. Compreender, a partir da prática do performer, como e o quanto dessa 

potencialidade é mantida e transformada, uma vez que se deslocam os cantos de seus 

contextos de origem, o que também foi parte de minhas indagações no que se refere à 

(trans) formação do artista15.   

                                                           
15 Substituo ao longo da tese, a palavra “formação” por “(trans)formação” para contemplá-la a partir de um 

paradigma que considera esse processo não como “dar fôrma” específica, mas provocar transformações e 

experiências que transformem – a partir das quais o sujeito não apenas tenha mais conteúdo e informação, 

mas se torne outra coisa, alargue-se, amplie-se, sinta uma mudança em sua perspectiva e a integre. 
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 Ao me aproximar de fato dos contextos de pesquisa em campo fui encontrando 

mais encruzilhadas que bifurcações. Desafios não planejados se apresentaram e sobre eles 

falarei mais adiante. Sinto, na verdade, que os aprendizados que tive nessa travessia 

estiveram conectados à vida, e não ao que entendemos como “áreas dela” ou a como 

entendemos a palavra trabalho. Foi impossível fugir de uma integridade, foi impossível 

separar pesquisa, trabalho, vida, morte, política, canto... como raízes todas conectadas ali 

no fundo da terra, a pesquisa parece ter sido invadida, até ter a percepção de que só é 

invadido algo que está tentando se proteger, e fui assumindo metodologicamente este 

olhar de abraçar a vida-pesquisa inteira, sem excluir, sem fragmentá-la. 

Neste território texto, eu canto sobre mim, sobre minhas travessias e encontros 

tecendo uma reflexão sobre tudo que aconteceu. 
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CANTO I 

 EM BUSCA DA RESSONÂNCIA PERDIDA 

 

 

É sempre o canto-corpo, não é nunca o canto dissociado dos 

impulsos da vida que correm através do corpo; no canto da 

tradição não estão mais em questão a posição do corpo ou a 

manipulação da respiração, mas sim os impulsos e as pequenas 

ações. Porque os impulsos que correm no corpo são justamente 

aqueles que trazem aquele canto. [...] se trata de algo que é 

uma sonoridade certa: qualidades vibratórias a tal ponto 

tangíveis que de certa maneira se tornam o sentido do canto. 

Em outras palavras, o canto se torna o próprio sentido através 

das qualidades vibratórias; mesmo se as palavras não são 

compreendidas, é suficiente a recepção das qualidades 

vibratórias[...] 

Thomas Richard  

  

 

1. Ponto de partida: Começo da Travessia 

 

Nesta seção, detalharei os primeiros passos desta narrativa que se tornou contar, 

conectar, digerir, sintetizar e “tesar”, sem perder o prazer. Esses quatro anos de escutas, 

cantos e experiências, que integram inevitavelmente os ruídos não imaginados, os 

acidentes, os imprevistos e os contextos que nos envolvem, mas que escapam ao nosso 

controle, sorrio em meio ao caos e penso: “não poderia deixar de ser assim”. Não poderia 

deixar de ser assim para esta pesquisa(dora) que se propõe a dar ao movimento de entrega 

um lugar de protagonismo nas vivências artísticas-pedagógicas. Os quatro anos são um 

recorte pequeno, mas muito significativo de uma vida sendo tecida, uma vida com toda 

complexidade que as vidas abarcam. Um barco em meio à imensurável imensidão do mar. 

Este é o lugar de onde parto para parir. Parto trazendo um amigo que nunca 

conheci, para conversar. Um amigo que me ajudou a olhar para os vividos e enriqueceu 

neles a criação de sentidos. Nunca o encontrei e, no entanto, ele me/nos presenteou com 

linhas preciosas de costura, o que ressoa deste encontro em mim me ajuda a construir 

pontes na travessia, a ligar contextos diferentes, a traduzir sensações; ajuda-me a olhar e 

a pensar de forma mais ancorada, como um porto, isto, esta referência é como um porto, 

para partir, para voltar, para parar e contemplar. 
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Começo a me aproximar mais intimamente do pensamento de Grotowski. Eu me 

aproximo, com meus afetos, meu corpo, pensamento, corpovoz, inteira. Chego, peço 

licença para me aproximar, inteiramente consciente de que são vestígios do pensador que 

me chegam, além da interpretação, releitura, apropriação de seu pensamento feito por 

outros e outras. É importante dizer da inquietação do pensador e da constante mudança 

de suas conclusões. Para mim, essa é uma das qualidades admiráveis de seu percurso. Um 

pensador em movimento, no ininterrupto questionamento do mundo e de si: Teatro-

ritual/Parateatro/Teatro das Fontes/ Arte como veículo – elos de uma corrente – nada é 

conclusivo e definitivo, são fases de seu trabalho que se relacionam, embora sejam 

distintas. 

Um tanto inspirada pelo que acredito ser a corrente de pensamento de Grotowiski, 

trago aqui algumas cenas de sua biografia, narradas por ele mesmo no documentário da 

diretora Mercedes Gregory (1985), em que ele descreve experiências essenciais que 

acredita terem sido fundantes de sua personalidade e de suas futuras buscas como ser 

humano e encenador. Ele próprio as define como “motivações essenciais”. 

Grotowski é polonês, nasceu em Rzeszów e aos 9 anos foi residir com sua família 

em um vilarejo rural chamado Nienadówka, onde ele afirma ter vivido experiências que 

o influenciaram em seu percurso de busca artística/humana.   

A primeira “motivação essencial” do autor surge a partir de uma experiência com 

o evangelho. O pensador descreve um conflito com o sacerdote da pequena escola que 

frequentava no vilarejo: ele queria ler as escrituras e o sacerdote não permitiu. Por alguma 

razão o padre assistente, que era mais jovem, lhe deu em segredo o texto, dizendo que o 

outro padre não deveria saber, que mantivesse o sigilo. Grotowski descreve um espaço 

onde havia uma “casa de porcos” e um espaço acima em que as crianças podiam subir. 

Ele se recorda de fazer a leitura do evangelho neste lugar. Para ele não foi uma experiência 

de leitura institucional, mas um ato de conspiração.  

 

[...] Subi no esconderijo, acima do lugar dos porcos e eu abri esse livro e era o 

começo de uma história de uma pessoa muito estranha, Jesus, que era para mim 

muito humano. Essa pessoa para mim não era a imagem de deus, era a imagem 

do amigo [...] (GREGOGY, 1985). 

 

O outro encontro poderoso que Grotowski narra é o encontro com o livro The 

Search of Secret India – trazido por sua mãe, sobre um mestre indiano Sri Ramana 

Maharishi, que sugeria que todos se perguntassem – quem sou eu? O que existe antes do 

“eu”? Tais perguntas despertaram em Grotowski grande inquietação, como se houvesse 
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deslocado dentro dele alguma coisa. Muitas de suas sensações e ações, os pequenos rituais 

que inventava, misturando elementos do cristianismo e uma árvore do vilarejo, 

sentimentos que o atravessavam à época, puderam fazer um sentido para ele a partir de 

então. As perguntas acordaram nele essa alguma coisa que o fez arder em febre: 

“[...]aquilo era a resposta para alguma coisa muito forte... aquilo que antes tinha um 

aspecto estranho, com a leitura do texto se tornou algo óbvio, era o ponto crucial que se 

ligava a qualquer tradição [...]” (GROTOWSKI, 1985). 

A terceira experiência da infância de que fala Grotowski, diferentemente das 

anteriores, não envolvia leitura, mas uma epifania, o momento de consciência em relação 

às máscaras sociais e à performance das interações humanas, o instante em que ele, ainda 

criança, deu-se conta de que nessas interações os adultos sentem-se obrigados a dizer 

coisas, mas que não necessariamente se ouvem. Ele narra que se escondeu embaixo da 

mesa em que adultos jantavam e conversavam, de modo que sua perspectiva era apenas 

restrita aos pés e pernas dos adultos. Enquanto ouvia o diálogo, foi percebendo que nem 

sempre as frases estavam relacionadas, ou seja, nem sempre estavam de fato conversando. 

Grotowski relembra como esse momento epifânico também o influenciou no sentido de 

despertar nele a consciência sobre as interações sociais não serem inteiramente 

verdadeiras. 

 Há um tipo de vida fragmentada, segundo o encenador, que se liga à nossa 

imagem social, aos jogos sociais, em que o homem perde o sentido da vida e vive suas 

questões de forma mecânica. No documentário (GREGORY, 1985), Grotowski pontua 

que “[...]nesta vida nós devemos achar um sentido, um tipo de original joy, original 

happiness16, que é nossa propriedade e que perdemos, que está em nós, mas que 

perdemos”. De acordo com o pensador, olhar para a origem, para a “verdadeira origem”, 

para o primário, é algo orgânico e natural.  

Chama minha atenção o fato de que as experiências que Grotowski narra poderiam 

ter sido banais, porém alguma coisa em sua percepção em relação a elas tornou-as 

alavancas para suas inquietações de adulto. Diante desses fragmentos de memória, 

consigo compreender também, a partir dessas experiências tão pessoais e fundantes do 

artista, o porquê de algumas de suas futuras escolhas e seu ímpeto e intencionalidade  ao 

longo de seus percursos. Parece-me que, desde muito cedo, Grotowski tinha aceso dentro 

de si um desejo de mergulho vertical no mundo e em si mesmo e esse aspecto de sua 

                                                           
16 Podem ser traduzidos como alegria original, felicidade original. 
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personalidade, inserido dentro um determinado contexto social, político e cultural é que 

parece estabelecer aproximação entre a experiência de criação poética/teatral e a 

experiência de alargamento de si e do mundo. 

 

Quem é Grotowski? Para profissionais de teatro no mundo inteiro, esse nome 

polonês é um nome mágico, porque desde Stanislavski e Bretch ninguém 

exerceu maior influência. É conhecido como um grande professor de atores e 

um pioneiro que sacudiu todas as formas já estabelecidas, de alguma forma ele 

é aquela figura proibida, um profeta.... Mas para seus amigos é bem diferente, 

o Grotowski que conhecemos é alguém em quem o amor se combina com 

inteligência, em quem a pureza de suas intenções é mais importante que sua 

teoria (GREGORY, 1985). 

 

Grotowski (FLAZSEN & POLLASTRELLI, 2010, p. 230) identifica diferentes 

fases de seu próprio trabalho. Começa com o que nomeou como “Arte como 

apresentação” ou “Teatro dos espetáculos”, pela qual vai se desinteressando apesar de 

reconhecer sua importância, até a “Arte como veículo”. O autor apresenta a “sequência 

de uma cadeia” composta por distintos e entrelaçados elos – ensaios, espetáculos, depois 

o Parateatro, Teatro das fontes e a Arte como veículo. A pesquisadora Tatiana M. Lima 

(2010) nomeia como pós-teatro as fases a partir das quais Grotowski começa a se 

interessar por um teatro não calcado nas montagens, apresentações e produções.  

É importante dizer que, apesar de Grotowski ter se tornado uma figura reconhecida 

na história da encenação teatral no mundo, há certa visão estereotipada do encenador 

como alguém cuja criação prescindia da plateia, o que muitas vezes fora criticado como 

um diretor com tendências à endogenia. Fernando Mencarelli (2014, informação 

verbal)17, em relação a esse tipo de visão, compartilhou sua constatação ao acompanhar 

o trabalho do Workcenter, dirigido por Thomas Richard e Mário Biagini, de que, seja 

atualmente ou nos momentos anteriores em que Grotowski ainda estava vivo e na 

condução das propostas, o elemento do encontro e da troca, entre atuantes e testemunhas 

ou entre atores e grupos era algo fundamental. O que estava sendo questionado ou posto 

em questão nas investigações do grupo era a qualidade do encontro.  

O Parateatro é a fase que também ficou conhecida como “o teatro da 

participação”, em que o público participava de forma ativa no espetáculo e em que o 

pensador mobilizava fortemente a ritualidade. O mais importante seria o encontro e 

participação de todos no trabalho. Foi nesse período que fizeram Holiday – o dia que é 

santo, ligado a ideia de um “desarmamento” completo e mútuo entre atores e público. 

                                                           
17  Em palestra realizada na VII Jornada Latino-Americana de Estudos Teatrais, Blumenau/SC, 2014. 
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Desta fase, o Grotowski diz ter se permitido colocar a determinação à prova e não 

esconder-se de nada, mas admite que, em um segundo momento, a experiência tornou-se 

uma “sopa afetiva”. Para François Kahn (201418), o Parateatro não era um projeto, mas 

um conjunto de projetos coordenados por atores do Teatro Laboratório, que eram 

independentes, mas se interligavam como uma espécie de guarda-chuva: “[...]cada qual 

conduzindo um processo. A investigação estava ligada ao encontro de pessoas, à 

liberdade, às relações[...]”. 

Kahn (2014) ainda explica uma de suas experiências19 no projeto “Czuwanie- The 

Vigil” (1981), conduzido pelo ator Jacek Zymislowski, com um grupo de cinco pessoas 

para 20 ou 30 participantes. Nessa experiência, o objetivo era chegar a uma qualidade de 

silêncio a partir da livre movimentação improvisada. No processo, os participantes 

permaneciam por muitas horas (entre 3 e 5 horas ou às vezes até 10 horas) investigando 

os movimentos e as relações estabelecidas entre eles. “O silêncio não é a ausência de som, 

mas a qualidade de som, onde há silêncio há escuta” (KAHN, 2014, informação verbal). 

Czuwanie é uma palavra da cultura polonesa tradicional que significa “[...]aquilo que 

acontece entre pessoas nas ocasiões de morte ou de nascimento de alguém[...] é uma 

palavra velha e pouco usada que significa estar atento diante de, cuidar de estar presente 

diante de algo” (ZYMISLOVISKI, apud KAHN. 2001, p. 226). 

 

Grotowski decide “quebrar as paredes do teatro”, fazer a “morte do teatro”. E 

então ele começou a falar em 70 sobre o Parateatral, onde fez um anúncio 

público no jornal, e fez a última oficina para atores, tratando o “problema do 

ator”. O primeiro trabalho fez com um grupo de jovens poloneses, chama-se 

Holiday ou Jour Sant em francês, e em 75 começa outro momento, mesmo 

continuando com o pequeno grupo e guiando as apresentações Parateatrais[...] 

O Parateatro não era um projeto, mas um conjunto de projetos, alguns atores 

do Teatro Laboratório coordenaram esses vários projetos... cada qual fazendo 

um processo. Para encontrar os participantes ele abria uma espécie de processo 

de seleção. Fui convidado em 77 por Jacek para depois o que ia se tornar o 

Czuwanie. (KAHN, 201420, transcrição minha). 

 

Kahn (2014) afirma que a memória lhe é imprecisa em relação aos nomes, datas e 

outros fatos relativos ao projeto de que participara, porque era sugerido por Zymislowski 

que os atuantes não registrassem nada, que confiassem na memória. Para falar de 

Czuwanie, Kahn relata sobre o projeto Montanha em Chamas. Tratava-se de um castelo 

no meio da floresta onde todos chegavam em um espaço imenso e com lareira. Numa sala 

                                                           
18 Entrevista realizada no Simpósio Repensando Mitos: Grotowiski, Unicamp, 2014. 
19 Palestra “Czuwanie:No coração do silêncio”, realizada no Simpósio Repensando Mitos: Grotowiski, 

Unicamp, 2014. 
20 Idem. 



32 
 

separada havia suplementos (comida, água, agasalho) e realizavam uma ação porão longo 

de 15 dias, sem interrupção. Grupos chegavam e saíam.  

Em Czuwanie, a proposta era um “[...]modo para encontrar as pessoas que 

participariam de outros projetos, depois virou um evento em si mesmo. Não era uma ação 

entre atores, mas uma ação entrehumana, entre pessoas[...]”. Mais tarde perceberam, 

segundo Kahn, que, além das ações e da presença, o mais importante era o tipo de energia 

que aparecia entre as pessoas, que não era mais de um “tipo racional, afetivo, mas algo 

diferente”. Como se ainda se conservasse a interação inter-humana, mas já se abrisse a 

porta para o que apareceria no Teatro das Fontes: além da interação inter-humana, 

estabelecia-se relação entre o homem e o mundo natural externo, “na posição de solitude”. 

Em Czuwanie, os convidados/participantes entravam descalços um por um, eram 

conduzidos pelos atuantes, que haviam combinado entre eles algumas regras. Os atuantes 

não forneciam aos convidados quaisquer instruções, a não ser a de não se mexer com os 

olhos fechados. Os atuantes se moviam livremente convidando silenciosamente os 

convidados à interação corporal. Na saída, os convidados eram conduzidos para fora da 

sala. Em um primeiro momento, os atuantes realizaram muitos experimentos antes de 

abrir para convidados, experimentaram com música, e finalmente no silêncio – “A chave 

era estar atento, aberto, consciente do que acontecia, e usar pouco os braços. Não era 

obrigatório fazer nada, mas o movimento ajuda a encontrar uma interação que não é pela 

palavra, só movimento e presença” (KAHN, 2014). 

No Teatro das Fontes, elo da cadeia que se seguiu (1978-1980), a proposta era a 

de voltar-se para as fontes de diferentes tradições (sufismo, zazen, yoga, yanvalou), fase 

em que viveram vários processos fortes e que é interrompida quando Grotowski deixa a 

Polônia, durante a lei marcial (1981-1983). Para Grotoski (2010, p.231) se tratou de uma 

fase de experiências mais solitárias e ao ar livre21: “[...] procurávamos sobretudo aquilo 

que o ser humano pode fazer com a própria solidão, como ela pode ser transformada numa 

força e em uma relação com aquilo que é chamado de ambiente natural”.  

Os participantes aqui seriam pessoas de nacionalidades e culturas diversas, de 

diferentes continentes e pertencentes a diferentes tradições. Lidavam com técnicas 

arcaicas, como os cantos vibratórios, e com a fonte da vida ou percepções primevas: 

“existência-presença”. 

                                                           
21 O ator François Kahn, sobre sua participação nessa fase diz que nela Grotowski se interessava pela 

experiência teatral e pela possibilidade de transformação, por meio dela, do próprio atuante. Informação 

verbal, 2012, Interfaces/UFU. 
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Depois de 1980, abriu-se ainda mais o grupo, que passou a contar com 

participantes novos do mundo todo. Grotowski apontava a importância de promover um 

encontro entre o velho e o novo, não se referindo apenas aos velhos e novos participantes 

ou às diferentes idades deles, mas às tradições arcaicas presentes nas atividades que 

realizavam. O encenador não convidava como novos integrantes pessoas interessadas em 

ser atores, ou fazer teatro, mas as pessoas que estavam de alguma maneira conectadas à 

ideia de busca e de autodescoberta. 

A aproximação com os cantos vibratórios por meio do trabalho de Maud Robart22 

foi definitivamente o início do que Grotowski mais tarde nomeou como Arte como 

veículo. Após ter abandonado o teatro de produções, o pensador nunca mais retornou a 

ele ou à criação de outro Teatro Laboratório (SCHECHNER & WOLFORD, 2001).  

 Por fim, chego então ao momento que Grotowski considerou como fase final e 

último elo da cadeia: Arte como Veículo. Aqui a relação com a voz e os cantos de tradição 

estava em foco. Por essa razão, essa é a fase que mais me interessa nesta pesquisa. 

Nessa fase, Grotowski se interessava pelas ações relacionadas aos cantos 

ancestrais que tivessem servido a propósitos de rituais e que tivessem assim impacto 

direto na “cabeça, coração e ação”. Elas permitiam a passagem de uma energia vital para 

uma energia mais sutil (SCHECHNER & WOLFORD, 2001, p. 368). Como legado de 

sua pesquisa, investigada ao longo de toda sua vida, o desenvolvimento da arte como 

veículo perdurou por quinze anos e hoje pode ser conferido no Pontedera Workcenter. 

O nome Art as vehicle foi retirado de uma observação feita por Peter Brook 

quando ele afirmou que Grotowski estava em busca de algo que existiu no passado, 

embora tenha sido esquecido por séculos: um dos veículos que permitem ao homem o 

acesso a uma percepção mais sutil estaria na arte da performance. O pensador também 

usava “artes rituais” para se referir a essa fase. Thomas Richard se tornou um dos maiores 

colaboradores de Grotowski nessa fase, que envolvia uma parte das atividades do 

Workcenter, mas não todas. Atualmente, o Workcenter possui como um dos eixos de 

atividade a abertura à participação de pessoas interessadas em suas experiências. Grupos 

são convidados para assistir o trabalho. (SCHECHNER & WOLFORD, 2001, p. 369). 

 

Thomas Richards, que atualmente continua trabalhando com os cantos 

vibratórios, relata na página oficial do Workcenter of Jerzy Grotowski e 

Thomas Richards a visão de que a “arte como veículo” é para ele a investigação 

sobre a forma, de como as artes do espetáculo podem ser uma ferramenta para 

                                                           
22Maud Robart é uma das mais importantes influências de Grotowski no tocante aos cantos vibratórios. Ela 

é nascida no Haiti e hoje conduz sua pesquisa na França.  
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a transformação da percepção do artista e de sua presença, um meio de 

despertar aspectos sutis da experiência através do trabalho com os cantos 

vibratórios. Informa que a atual equipe de pesquisa sobre a “arte como veículo” 

está trabalhando com a intenção de entrar em contato com fontes mais íntimas 

de cada performer para a “transformação de energia”, a fim de a arte servir 

como uma ponte em direção a uma abertura de percepção, não só da 

performance em si, mas também nas experiências diárias e interações. 

(CAMPO, G. e MARTINS, 2014, p.56). 

 

 Grotowski, desde muito cedo em seu percurso, buscava o confronto com aquilo 

que está além das aparências. Isso parece ter direcionado sua trajetória com o teatro, sua 

abordagem em relação ao ator, suas propostas e elos da cadeia que se desdobraram.  

 Ao me debruçar sobre os vestígios do pensamento de Grotowski no que se refere 

à voz, o vestígio da própria voz do encenador se apresenta, sussurra, através de seus 

textos, palestras, entrevistas e através de outros que igualmente se debruçaram sobre sua 

trajetória. O que percebo, sob ameaça de parecer ambíguo, embora seja muito coerente 

observando-se as fases da investigação e criação de Grotowski, é uma preocupação com 

a instrumentalização do ator (ALEIXO, 2007, p. 28), sobretudo durante o período da 

“busca de um teatro pobre” no qual o encenador sistematiza uma série de exercícios 

disponibilizando aos atores alguns princípios para a aperfeiçoamento técnico do uso da 

voz, tais como: i) a abertura/relaxamento da laringe; ii) a questão da respiração pelo 

diafragma ( problematizada em seu texto A Voz, GROTOWSKI, 2010); iii) a impostação 

da voz; iv) Dicção; e v) As caixas de ressonância. Além disso, diante da observação 

cotidiana dos processos de atores que Grotowski acompanha, há uma forte desconstrução 

de preceitos técnicos amplamente divulgados pelas escolas de teatro, um apelo para uma 

abordagem mais orgânica em que o ator não bloqueie a própria respiração pelo hábito da 

excessiva auto-observação, não se apegue às caixas de ressonância de modo a esquecer a 

organicidade e a importância da integração entre ação e voz. Percebo, a partir disso, mais 

uma vez, a proposta de uma “via negativa” em que a chave está em liberar-se dos 

impedimentos e bloqueios, em descamar-se para que a voz se apresente em sua plenitude. 

 

A primeira pergunta que ouço todas as vezes é: Como usar os vibradores no 

espetáculo? A resposta é a seguinte: não pensem nos vibradores quando 

iniciam ou estão no processo de criação. Quando estamos criando, há todos os 

outros problemas, da confissão, do nosso corpo-memória, mas não esse 

problema técnico[...] A segunda pergunta está bem próxima a primeira: “como 

trabalhar com a voz no espetáculo?” Não trabalhem com a voz no espetáculo 

– é muito simples! Trabalhem com o papel, quer dizer, com a confissão carnal, 

com a honestidade dessa confissão, o rio dos impulsos vivos entre as margens 

da “partitura”. E todo o resto obterão a mais. Trabalhar com os vibradores tem, 

na base, uma única finalidade: fazer-nos entender que nossa voz não é limitada 

e que, na verdade, podemos fazer qualquer coisa com a voz, experimentar que 

o impossível é possível. E todo resto pertence à esfera dos impulsos vivos. 

(GROTOWSKI, 2010, p. 161) 
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 “Cantem como os camponeses”, disse Grotowski (2007,p.160) depois de uma 

trajetória de treinamentos e explorações, na percepção da igual importância entre o 

aprimoramento técnico e a organicidade. O encenador sugere que, mais do que ater-se 

aos elementos técnicos, o importante é que corpovoz estejam totalmente empenhados nas 

ações. Quando justifica sua afirmação, Grotowski (2007) afirma que os camponeses 

cantam em ação; –impregnando o canto de uma noção de continuidade e não de quebra.  

 

Um dia estava no escritório e a mulher da limpeza estava trabalhando; 

começou a cantar – não cantava bem – mas cantava sem dificuldades. Estava 

em ação e não observava como cantava, não controlava seu modo de cantar; o 

resultado era que sua laringe estava aberta, tudo funcionava bem. Saí do 

escritório para ver como respirava: respirava muito bem, com a respiração 

normal, usando o diafragma etc. Era uma ação natural. Os camponeses cantam 

assim. (GROTOWSKI, 1969 apud FLASZEN & POLLASTRELLI, 2007, p. 

144). 

 

 No ano de 1970, de acordo com Giuliano Campo (2012), na fase do Parateatro, 

Zymund Mollick, um dos atores que estiveram desde o começo do Teatro Laboratório 

trabalhando com Grotowski, deu início a um trabalho com o corpovoz, incluindo o 

“Alfabeto corporal”, que foi concebido a partir de princípios que o mesmo utilizou como 

ator e líder da companhia. Posteriormente, Mollik mudou o foco do projeto para empregá-

lo como técnica de cuidado de si, além de servir ao treinamento dos atores. Mesmo após 

a dissolução da companhia, em 1984, ele continua a utilizar o alfabeto como ferramenta 

nas suas sessões. Giuliano Campo (op. Cit.) afirma que a influência de Molik sobre ele 

está para além do campo da pesquisa e do artístico, do ofício, o influencia como ser 

humano, e que o trabalho do ex-participante do Teatro Laboratório incialmente parece se 

tratar de algo “xamânico”. 

 Conforme Campo (2012), Zygmund Molik se ocupou desde a dimensão concreta 

da voz, como a importância da abertura da laringe, até sua dimensão mais sutil, em que 

ele se refere ao encontro da Vida na voz, da organicidade e total integração entre 

ação/movimento e som. O canto é uma das ferramentas utilizadas por Molik em seu 

trabalho de desbloqueio da voz e assim como Ludwik Flazen (2015), Molik também se 

refere à voz como veículo: 

A voz em você, enquanto voz, e toda sua música, não é aqui algo de valor – 

ou, mais precisamente: é um valor subsidiário. É um veículo. Um veículo da 

experiência. [...] A Voz–Veículo não trata de produzir ou buscar efeitos 

sonoros. [...] A Voz-Veículo se torna possível quando seu coração está puro 

[...] não chega quando você quer brilhar. Você esquece se canta bem ou mal 

(FLASZEN, 2015. p. 193). 
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 Quando abordamos o tema voz e presença, relacionados ao percurso investigativo 

e artístico de Grotowski, um dos eixos centrais da fase Arte como Veículo (1986) é a 

prática dos cantos vibratórios, apresentados por Maud Robart. Muito do que foi realizado 

pelo Workcenter esteve em torno dos cantos rituais de tradição. Em grande parte, eram 

cantos do vodu haitiano deslocados de seu contexto religioso - “Maud Robart trabalhou 

com Grotowski com os cantos sagrados dell’etnodramma vodu afro-haitiana, do ano de 

1977 até 1993” (CAMPO; MARTINS, 2014, p.55). 

 Por meio dos cantos e danças ritualísticas afro-caribenhas os atuantes/performers 

ou participantes que a experimentam podem aprofundar a consciência corporal e conectá-

la ao impulso de vida interior. A experiência dos cantos possibilita que se autoconheçam 

e que tenham um encontro mais amplo com o outro. 

 Integrado às práticas dos cantos do vodu haitiano, Maud Robart traz também a sua 

dança, yanvalou. Yanvalou é uma dança que pertence ao rito Rada, principal rito da 

religião vodu. Pablo Jiménez (2014) afirma que Maud Robart mescla o arcaico e o 

moderno trabalhando com pessoas de idades e lugares diversos e que sua ênfase não está 

em reproduzir as formas do canto e da dança, mas na busca da “pulsação da consciência 

criativa”. Presente na elaboração sobre seu próprio trabalho está a noção de èlan – termo 

francês que designa impulso, ímpeto. Ao entrevistá-la sobre o termo, Pablo Jimenez 

compartilha a definição de Maud Robart: “It is something that resonates in the depths of 

the individual. It brings with it the means of action to realize, re-actualize, and celebrate 

the link between the creator, the creation, and the creature"(2014, p. 98)23. 

 

Enquanto se desdobrava essa consciência em mim, fora só estava Maud, 

vestida de branco, movendo-se em concordância com a energia interior do 

canto. Sua voz e seu movimento faziam o espaço respirar; e eu me sentia 

submerso em uma beleza que nunca antes tinha percebido: beleza impessoal 

que emanava de algo que eu só poderia transcrever como o encontro da força 

da vida com a luz da consciência; uma vibração que despertava em mim uma 

origem desconhecida, e me reconhecia nela. Esta experiência de unidade, de 

se converter em uma só coisa com o espaço, com o outro, consigo mesmo e 

com isso que os transcende, é uma experiência que o selo do único deixou 

gravado no meu coração; eu a vivenciei como o surgimento da “Beleza da 

Presença” (MONTE. 2017, p.19).  

 

 

No início de sua trajetória, durante a fase do Teatro Laboratório, Grotowski 

concentrava o trabalho com os atores na ideia de trabalho sobre si, apresentada por 

                                                           
23 É algo que ressoa nas profundezas do indivíduo. E traz consigo o sentido da ação realizada, reatualizada, 

e celebra a ligação entre o criador, a criação, e a criatura (tradução minha). 
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Stanislavski, e durante os processos de criação os atores viviam um mergulho através do 

abandono dos condicionamentos culturais e máscaras sociais. De alguma forma, sempre 

estariam na busca de um contato mais profundo e íntimo com seus conteúdos interiores, 

com a “vida interior” de cada um. Desse modo, é perceptível a presença do desejo de 

transgredir a prática do teatro como mero ofício e vivê-lo como forma de se descortinar 

e se abrir para experiências mais amplas de si e do mundo. Quando chega em sua fase da 

arte como veículo propõe de certa forma uma continuidade do trabalho sobre si com a 

diferença de ser o performer o grande eixo de seu interesse, a transformação do doer 

(LIMA, 2013). Suas ações se desdobram, até os dias de hoje, no sentido de investigação 

dinâmica do ser/artista e da voz como chave de acesso a experiências (trans)formadoras. 

 

 

2. Aprender como arte de descortinar-se 

 

Como nos custa ser passagem. Nossa educação escolar, social e familiar é voltada 

para o exercício do controle, a obtenção de um pretenso sucesso e um percurso que nos 

leva a um resultado: “uma vida que dê certo”. Miramos metas e acreditamos em sua 

solidez, nossa visão se estreita e isto é agravado por uma relação artificial com o tempo, 

ou aquilo que chamamos de tempo, mas que já é transgênico demais, moldado demais 

por nossa interação virtual e midiática, esquecida do tempo do fruto, do cozimento, da 

maturação e por isso seguimos frustrados, ou muito felizes por alguns minutos nos quais 

perduram nossa condicionada “felicidade”.  

A voz não pode mentir, embora possa tentar, e mesmo esta tentativa se revela nas 

nuances melódicas do som, na maneira como se respira. A voz é a manifestação mais 

sincera do ser, é corpo e como corpo se molda por marcas e memórias de tudo que viveu 

e de seu estado presente. A condição da voz se faz dentro daquilo que o ser é. Ela se faz 

por meio das práticas que cultivou e dos caminhos que aprendeu a conhecer. Ela se faz 

na e pela cultura e contextos que ocupou ou em que silenciou. Não há como ignorar que 

nosso modo de ser está imbricado no modo como nos expressamos, ambos estão 

relacionados mesmo quando se revelam aparentemente fragmentados. A própria 

fragmentação é a sinalização ou sintoma de sua história.  

Quando nos voltamos para a história olhamos para um mundo comercialmente 

globalizado, encontramos vestígios de diferentes séculos e décadas convivendo juntos, 

nos deparamos com um ser humano confuso, distante de suas raízes, distraído. Um ser 
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humano que se sente ilegítimo e imerso na sociedade de consumo, lutando por sonhos 

muito pouco coletivos, trancados na ideia de propriedade e de mérito condicionado ao 

esforço de produção. 

Gilles Lipovestsky (1983) destaca a revolução individualista que se estabelece no 

mundo a partir da década de 70, denominando-a como personalização. Ele discorre sobre 

o vazio de uma sociedade caótica, que deixa de apostar no futuro como promessa, como 

se fazia no modernismo e pré-modernismo, para se concentrar nas realizações 

profissionais e desejos pessoais cada vez mais individualizados. Pós-modernismo e 

narcisismo se configuram através da ilusão e perda de encanto. Uma sociedade seduzida 

e sedutora que opera na cristalização das imagens que cria, as brutalidades são 

trivializadas, paradoxalmente a revitalização de uma moral puritana, seguimos afogados 

no montante de informações veiculadas pela tecnologia descartável e indústria cultural. 

 

[...]Adote um lema, um hábito, novas medidas, 

um hobby. Tenha coragem, fé, sorte, vontade. 

Faça barulho do seu jeito, muitos aniversários, 

o que der na telha. O melhor plano de saúde 

é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto[...] 

[...]O totalitarismo fundamenta-se numa 

doutrina que abrange todos os aspectos vitais da 

atividade e da existência humanas, aos quais todos 

devem aderir. Ponto. 

Dedicação total a você – Casas Bahia. Ponto. 

Invista em você, consulte um cirurgião dentista. Ponto. 

Você pode ser o que quiser – O Boticário. Ponto. [...] 

(AQUINO, 2007. p. 91.) 

 

Em Modernidade Líquida, o sociólogo Zigmund Bauman (2001) por meio da 

metáfora da liquefação, convida-nos a pensar sobre a desestruturação do tecido social e 

suas consequências nas relações humanas. Vivemos um tempo de acelerada 

transformação social e “desenvolvimento” que tem como maquiagem uma aparente 

liberdade, flexibilização dos laços afetivos e sociais, uma suposta quantidade de escolhas 

que refletem o individualismo exacerbado e o desamparo desses sujeitos líquidos e 

modernos. 

Quando olhamos para nossos processos de educação, vivemos em uma cultura 

colonizada e colonizadora, que instaura, a partir da escola moderna, o modelo de homem 

bem-sucedido, dentro de uma perspectiva patriarcal e ocidental, que vem dizimando 

culturas e línguas nativas para sustentar o ideal de consumo como ideal de vida. Carol 

Black (2010) discute, no documentário Schooling the World, a maneira como a chegada 
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das escolas nas colônias e de uma educação mesclada ao controle e ao missionário foi se 

impondo e modificando a relação das comunidades com a terra, com a natureza e com os 

saberes peculiares de cada cultura colonizada. Ela colhe depoimentos de pessoas de várias 

idades e mostra como o afastamento e a alienação dos jovens de sua própria cultura para 

adesão militarizada às normas dessa educação os lança para um mundo onde não há 

espaço para todos. Para tentar o esforço de conquistar esse lugar de falso preparo para um 

determinado tipo de mundo muitas pessoas caem no abismo fundo da perda de sentido e 

de função que as comunidades poderiam lhes trazer. 

A estrutura escolar que permeia toda nossa formação é baseada no paradigma do 

poder, da competição e do castigo. O interesse é, com raras exceções de projetos 

alternativos, o de preparar para uma sociedade cujos valores já estão estabelecidos, sobre 

isso nos fala Ana Thomas24 (2014). Pouco espaço nos sobra para a criação quando a lógica 

é a do preparo e da adaptação. Hierarquias estabelecem diálogos pouco horizontais em 

que poucos são reconhecidos como detentores do saber e os outros são receptáculos. De 

outro lado, quando essa ordem é subvertida, professores falam sobre o desrespeito e a 

falta de reconhecimento da figura de autoridade em alguns contextos. É quase como se 

não soubéssemos o que fazer quando o processo de educação é devolvido a nós como 

agentes, responsáveis por ela, como se não soubéssemos lidar com a liberdade, preferindo 

a terceirização da educação e da saúde também.  

Na estrutura escolar tradicional o mais bem sucedido é quem melhor se adapta às 

expectativas do poder, ou seja, de quem as tem, existe uma negação do sujeito em sua 

vontade de potência25, pouco espaço e tempo são oferecidos para o impulso genuíno de 

expansão que levaria o sujeito a se tornar e a reconhecer aquilo que já é, cultivar a 

expansão a partir dessa aceitação e curiosidade sobre si. 

Tendo em vista o contexto de educação predominante, narrado acima, e que se 

torna uma referência social de formação, estejamos dentro dele ou à margem, chegamos 

à maneira como olhamos para o corpo e, por conseguinte a voz26: o corpo utensílio, o 

                                                           
24 Ana Thomaz é educadora e professora da técnica Alexander, realizou palestras e gravaou vídeos sobre 

novas perspectivas sobre a educação. No período da pandemia (2020/2021) conduziu jornadas online nas 

quais propôs algumas práticas que abriam os participantes para o que ela chama de “mente paradoxal”. 

Ficou conhecida por promover debates sobre a desescolarização. Para acessar uma de suas falas: 

https://www.youtube.com/watch?v=QveTf5DekIo. Esta entrevista é de 2014. 
25 Nietzsche(1998) nos fala sobre a vontade de potência tanto na biologia quanto na psique humano. Tudo 

que é vivo busca expansão. Essa busca é constituída por forças ou impulsos que ele divide como força ativa, 

que seria a força de criação e a força reativa, ligada à conservação. 
26 Em muitos contextos de pesquisa em voz, o termo corpovoz, ou corpovocal, vem sendo utilizado na 

tentativa de romper com o velho paradigma que segmenta voz e corpo. Aqui também, ao longo da tese, 
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corpo objeto, o corpo ferramenta, o corpo templo, o corpo máquina, o corpo casa, o corpo 

cavalo, o corpo passagem, o corpo fonte de pecado, o corpo obra, o corpo fôrma da alma, 

o corpo separado, os sete corpos, o corpo belo, o corpo saudável, o corpo preparado.  

Tais modos de ver e viver o corpo compõem nossa cultura (e outras) cultivada por 

contextos diferentes. Mesmo ao nos debruçarmos sobre a formação em teatro, seja formal 

ou informal, historicamente encontramos certa segmentação entre corpo e voz, ambos 

vistos como ferramentas de trabalho. A partir da quebra do paradigma de segmentação 

entre corpo e espaço, corpo e voz, quando os vestígios da compreensão do corpo como 

máquina vão se diluindo, não completamente, mas dentro de certas áreas de 

conhecimento, é que se começa a tecer outra consciência, na qual o corpo e a voz são um.

 A voz é uma das primeiras manifestações da potência de nossa existência. Ao 

nascer, quando o ar vai queimando e abrindo os pequenos pulmões e a vida vai entrando 

pelo corpo, choramos, gememos, cedo ou tarde, baixinho ou escandalosamente alto, como 

se essa voz que nasce conosco contasse que não somos tão frágeis e pequenos como 

parecemos, que podemos invadir, fazer vibrar, fisgar, algo que a palavra comunicação 

parece pequena demais para representar. Choramos nós e gritam, choram, e riem 

chorando as nossas mães. Contra o som não há defesa e o mais vulnerável ser do mundo 

parece saber disso, o som gerado penetra e chacoalha, ultrapassa paredes, entra pelas 

frestas e mesmo de ouvidos tapados não podemos nos proteger, já que o som é matéria 

vibratória, ele pode tocar e agir sobre o espaço e os corpos, já que não ouvimos só com 

os ouvidos, mas com cada poro da pele. 

Este choro, os gritos e berros, os sons que geramos nos momentos de extrema 

intensidade: o choro de quem se despede na morte do amado, o gozo de quem se entrega 

despido para a experiência amorosa, o gemido de dor de quem adoece, a gargalhada 

descontrolada ou o grito de euforia, o berro do pânico quando o medo e o pavor nos 

consomem, e o choro de quando nascemos, os sons inomináveis que fazem nossas mães, 

todos eles nos colocam no espaço da voz mítica: 

A conquista da liberdade vocal e da possibilidade de manifestar as 

individualidades, independentemente das noções apolíneas de certo e errado, 

significa o alcance do espaço mítico, dionisíaco e polifônico. Nesse espaço, 

segundo Della Monica, a voz de cada indivíduo, em meio ao terremoto das 

emoções, das paixões, preserva o seu poder expressivo. A verbalidade cede 

o primado à extraverbalidade, de modo que o como se diz é mais importante 

que o que se diz. Então, o recinto gestual multiplica a sua amplitude e o 

                                                           
recorro a estes termos mesmo tendo consciência de que é uma tentativa que também reforça a dualidade. 

Sendo assim, reitero: quando me referir a corpo, refiro-me também à voz e vice-versa. 
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mythus pode encontrar a sua representação. (DELLA MONICA; 

MALETTA, 2013, p. 72).  

A voz mítica é a voz em sua intensidade mais humana, muito distinta do modo 

usual ou cotidiano em que ela é empregada, distante da esfera de abstração dos 

significados e das funções da linguagem. A voz que integra totalmente ser e momento em 

que é, em sua bruta materialidade, nada polida, completamente sincera. 

[...] a gente precisa considerar a possibilidade de que, em algum ponto do 

percurso da evolução humana, as vibrações sonoras que eram provocadas por 

um movimento de respiração, por exemplo, terem se associado a dinamismos 

físicos como... mastigar, como morder, como chupar, como rosnar... e isso 

começou a produzir som. Alguma coisa da minha respiração se mistura com 

outro movimento que eu já fazia, não é? Essas combinações devem ter ganho 

significado simbólico quando se associavam ao concreto dos objetos... com que 

estavam se colocando contato, ou com as sensações reais que se tinha neste 

movimento, neste gesto. Então... as palavras, a gente pode dizer, geradas nesse 

período, estabeleciam uma linha direta... com o sensorial... e com o emotivo do 

corpo, por meio das terminações nervosas da boca. Quer dizer, tudo era muito 

o concreto daquilo que estava acontecendo. Mas, desde esse princípio, desta 

coisa mais primitiva que tem aí, fica estabelecida a contradição que vai marcar 

para sempre a relação entre o universo abstrato dos símbolos e as 

determinações concretas da matéria sonora – que essa é uma coisa que a gente 

muitas vezes se esquece, né? De que a gente tá lidando com duas coisas que 

são opostas... esta questão do que é a abstração, do que pensamos... e do que é... 

dos símbolos ( corrige), não é nem do que pensamos...mas abstração simbólica 

das coisas e a possibilidade de materialização por essa coisa concreta que é... 

o som vocal...( pausa) 

Bom, o início da linguagem então foi físico, instintivo, primitivo... a gente pode 

supor que o que era um rugido de dor, de prazer, ou de raiva... necessitou (com 

ênfase) ser articulado pelos músculos do corpo para chegar numa comunicação 

mais detalhada, que era a exigência de um cérebro, de um intelecto que estava 

em desenvolvimento. É muito interessante se a gente pensar, que não existem 

no corpo... órgãos próprios para a fala. Tudo é adaptado do sistema 

respiratório, do sistema digestivo. Quer dizer, o intelecto humano, precisando 

de informações mais seguras, mais precisas, exigiu o desenvolvimento no 

corpo, no rosto, na boca... de músculos capacitados para diferenciar reações 

positivas de negativas... no início... E aos poucos descrever coisas, descrever 

fatos, começando a presentificação do ausente(LOPES, 2012. Transcrição 

minha). 

Antes de nascermos voz, nascemos como ouvidos. Rosana Preciosa (2010) diz 

que é pela concha do ouvido que o feto desperta bem cedo. Uma avalanche de sons 

escorrega para dentro de uma espécie de tuba orgânica em formação e sons de variadas 

texturas, cores e volumes ressoam. É desse primeiro encontro cacofônico com o externo 

e com o desestabilizar de nossa segurança íntima por meio dos ruídos é que a vida insinua-

e em sua vontade de nos confirmar como voz em meio a outras vozes. Uma experiência 

que nasce em nós como primeira canção, “(...) a voz que irrompe vem rasgar a clausura 

daquele corpo, que principia a ouvir os barulhos necessários, vitais. Voz que faz varrer o 

dentro no acaso do fora” (SEQUEIRA, 2010, p.62). 



42 
 

Só muito depois o ser humano começa a explorar os sons como signos e a 

desenvolver cada vez mais o universo abstrato das significações. Depois de um longo 

processo histórico entre a exploração da palavra como signo, a palavra chegou à 

saturação, e, como pontua Valére Novarina (2003), foi se tornando “moeda de troca”, 

restrita às barganhas cotidianas e ao utilitarismo. Desse modo, os sons se espremem e se 

encolhem dentro de um signo para as nossas comunicações triviais. Enquanto o mundo 

gira com as palavras, que movem sistemas, espremidas, há um lugar em que a palavra se 

guarda em poder e força, não esquecida de que é som, matéria, não ignorando sua 

dimensão magística que remonta aos primórdios bíblicos: “Deus disse faça-se luz e a luz 

se fez”. Neste lugar a voz é reconhecida como Voz poética (“a voz do teatro, da narrativa, 

do canto”). Trata-se da voz contaminada por sua consciência ritualística, o seu poder de 

criar materialmente espaços, sensações, a sua habilidade de trazer para perto o que está 

longe e redimensionar a nossa sensação de mundo, reconfigurar a nossa percepção, 

integrar ancestralidades, concretizar a presença, instaurar outras qualidades de existência. 

A voz poética inclui a palavra, mas não se restringe a ela como significado. Faz 

“delirar o verbo”, cria-se, está para além da palavra enquanto apenas significado. Seu 

corpo é sonoridade, musicalidade, ritmo. Ela se estica e se desdobra, ela nos envolve com 

diferentes texturas, volumes e intensidades. A voz poética é canto, mas não apenas. É 

capaz de trazer o melhor de uma fala cantada e de um canto falado. Como vibração ela é 

gerada e se expande por todo o corpo, ressoando também em quem escuta. Ela transforma 

quem a gera e é gerado por ela, passa a compor as moléculas do espaço, passa a ser o ser. 

É desta voz que falamos quando dizemos corpovoz: 

A geração dessa voz está diretamente ligada à identificação e ao 

reconhecimento de sua corporalidade, e a um redimensionamento 

físico pela expansão do corpo, essa unidade psicofísica, que 

decididamente se organiza para uma função específica, poética, 

harmonizando seus movimentos internos e externos, reunindo 

pensamento, emoção, fisicalidade (LOPES, 2009, p.237). 

 

 A voz é, pois, um corpo a ser conhecido, tocado, revelado. Um caminho de 

aprendizado da presença que se inicia quando nos abrimos para criar intimidade, para 

olhar, silenciar e, sobretudo, para nos encorajar ao nos deparar com o desconhecido e o 

que surge no escuro deste encontro. Para isso, é necessária uma atitude de humildade, de 

extrema entrega, um olhar investigativo e atento, o movimento de abrir mão do que 

achamos que sabemos, o movimento de desapego em relação ao controle do conhecido 
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para nos emprestarmos para o tempo, para o espaço, para o instante. Desta entrega 

podemos então nos sentir atravessados por grandezas nunca sonhadas, abrindo mão da 

pequena ilha do eu-conhecido e nomeado nos sentimos talvez conectados a uma rede de 

raízes atemporais. Como pontua Tatiana Motta Lima (2012), esse desapego inclui 

questionar, duvidar e abrir mão mesmo dos conceitos sobre a “noção de escuta”, já 

fagocitados e incorporados ao nosso contexto teatral e que igualmente podem engessar a 

presença do ator. As rupturas caminham rapidamente para se tornar modelos, e os 

modelos mecanizam a presença. Por isso, muito cuidado: 

Pois é desta gente que não sabe com precisão o que é, nem conhece o sentido 

último das coisas que estamos falando, gente em pesquisa de si mesmo, em 

observação de si mesmo e, consequentemente, em devaneios, ilusões, 

esperanças, epifanias e fracassos. [...] Pessoa diz ter, como caco, “mais 

sensações do que quando me sentia eu” e fala, ainda, de “cacos absurdamente 

conscientes, ... conscientes de si mesmos”. Permitindo-me fazer uma relação 

com as experiências de atuação e com as experiências de processos de 

formação de ator que têm me interessado, posso dizer que elas dialogam com 

esses cacos de organismos, com os homens fragmentados que somos e nos 

sentimos. Esses homens que seguem as transformações internas sem querer 

corrigi-las, mas observando-as com curiosidade, tentando estar absurdamente 

consciente dos pedaços, sem negá-los, sem rejeitá-los e vendo aonde isto vai 

dar, se vai dar em algum lugar. Não há nessas experiências a afirmação (e a 

posse) de um eu fixo (esse “quando me sentia eu”, do qual falou Pessoa), 

sujeito de suas ações e objetivos que olha o mundo como objeto de sua 

planificação consciente. Ao contrário, aparecem cacos conscientes e sensíveis, 

agindo e se observando agir; afetando-se mutuamente, deixando-se transpassar 

pelo mundo. Descobrindo-se caco, pedaço, fragmento, coisa, homem, mais que 

homem [...] como subjetividade porosa, no sentido de permeável ao mundo, e 

pode, talvez, experimentar também uma espécie de ‘corpo-vetor’, uma 

corporeidade que não bloqueando o dinamismo da vida pode moldar, mediar 

ou vetorizar esse fluxo junto ao espectador. Num certo sentido, essas são 

experiências que podem ameaçar algumas representações estáveis (e, portanto, 

ilusórias) de ator, de espectador, de teatro, de gente; enfim, certas 

representações estáveis (e ilusórias) de algumas identidades profissionais ou 

não (LIMA, 2009). 

O que pode emergir de um percurso de aprendizado que se deixa guiar por essa 

atitude de porosidade e abertura? – assim como nos apresenta Jorge Larossa (2002) 

quando, em diálogo com a filosofia, fala sobre o conceito de experiência. Como é viver 

sob os efeitos de perguntas abertas – como propõe belamente Elizabeth Natzsangel (2019) 

- De que modo um caminho de descoberta da voz pode nos descortinar? Como é a textura 

do escuro? Como se aproximar dos cantos antigos ou cantos de tradição? Podem tais 

cantos serem como avalancas ou catalizadores da presença? O que surge em nós quando 

deixamos ressoar as “perguntas abertas”? O que é um corpovoz de pergunta aberta? 

Grotowski me parece um bom porto com o qual dialogar, pois seu percurso e discurso se 

encontram ou deságuam sobre uma persectiva de aprendizado que valoriza este lugar/não-
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lugar. Sou devolvida à Jerzy Grotowski. Encenador e pesquisador incansável que propôs 

o aprendizado do teatro pela “desaprendizagem” de si, dos condicionamentos sociais, um 

aprendizado vivido através do descortinamento e da amplitude da presença.  

 

3. O “desaprendizado” na (trans)formação do artista 

 

Deixar-se atravessar pelo desconhecido. Ser passagem de forças que são estranhas 

a nós, mas que ao mesmo tempo fazem parte de nós. Estranhar-se, desconhecer-se, ser 

visitado por cantos antigos que fazem vibrar nossos ossos. Presentificar, a partir dessa 

experiência de passagem, uma vida ancestral e pulsante. Ser corpo para outros. Buscar 

conhecer imensidões na entrega, no empréstimo de tudo que se é para encontrar mundos 

maiores. Girar uma chave em si que é memória corporal. Estranhar a própria grandeza 

que te atravessa e se sentir maior do que si mesmo neste encontro. (In)corporar. Dar corpo 

ao ar. Chamar, celebrar, pedir força, trazer qualidades de energia, lugares, pessoas, 

memória. 

Nas breves experiências em que pude tocar este lugar de ser passagem 

compreendo de outro modo as leituras em que este aspecto aparece no teatro, na dança, 

nas artes visuais, na escrita criativa, nas tradições religiosas, especialmente afro-

diaspóricas, das quais me aproximo e pelas quais transitei. No percurso de aprendiz em 

teatro, senti poucas vezes essa sensação de ser a passagem para algo. Nesse contexto, 

atribuí a experiência a um momento de organicidade, em que o corpo não é governado 

pelo mental e em que o encontro entre o tempo e a ação é único, ou seja, não há tempo 

para decidir previamente qual e como será a ação, essa distância entre pensar e fazer é 

nula. O corpo faz e é, não mais uma marionete do mental, e, como não somos 

acostumados a essa sensação no cotidiano, temos talvez a sensação inversa de que algo 

decide por nós. Como se o próprio corpo se transformasse, neste momento, em 

“entidade”27, e não estivesse mais resumido aos nossos desejos e necessidades usuais, não 

estivesse mais ouvindo à estrutura em nós que o coloca a serviço de nosso ego. Ao invés 

disso, nós o estamos ouvindo. Há uma atitude passiva, no bom sentido, uma atitude de 

receptividade (LAROSSA, 2002), uma abertura a esta dimensão de nós: a entidade 

corpovoz. 

Muitos artistas-escritores-pesquisadores falaram sobre esta sensação. Se nos 

                                                           
27 Na Umbanda, um dos contextos de campo desta pesquisa, usa-se o termo entidade para se referir a um 

ser espiritual, que sentimos, intuímos e que se manifesta através de nós. 
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voltamos para o pensamento de Carl Gustav Jung (2012, p. 14) sobre o processo de 

criação, observamos que, conforme o autor afirma, a força criadora é parte da psique 

humana, que se assemelha ao instinto e que opera a partir da diminuição da inibição do 

inconsciente, colocando-o em “estado onírico”. Para esse estudioso, as pessoas em 

criação desfrutam de “permeabilidade do muro divisório entre a consciência e o 

inconsciente”. De outro lado, Fayga Ostrower (1993), reforça a percepção consciente 

como parte fundamental do processo de criação, e explica sobre sermos seres conscientes-

sensíveis, dentro de determinado contexto cultural e histórico. A autora afirma que o 

consciente racional nunca se desliga das atividades de criação e integra os aspectos da 

percepção consciente e do intuitivo.  

Podemos considerar que existem muitas formas de se criar, e diversos processos. 

Enquanto fenômeno a ser observado podemos perceber que há processos de criação 

governados mais predominantemente pelo consciente racional e em outras narrativas 

artistas que se dizem tomados por impulsos ou força criadora que não reconhecem como 

sendo eles próprios, enquanto criam. Há também a possibilidade de nuances entre esses 

extremos. Usando a analogia da imensidão do mar como inconsciente e o ego como ilha, 

o ser criador é como um nadador ou surfista – a depender do processo ele surfa e tem um 

controle maior, em outros ele se afoga, leva “caldos” e rodopia, sente que vai morrer e 

renascer dali, faz partos, entrega-se ao desconhecido ou é invadido por ele, torna-se 

passagem. 

[...] Mas que, mas que...mas que não era a dança de um corpo particular: que 

não é o autor, o corpo do ator que é preciso reencontrar (porque no final das 

contas não era ele que fazia isso, da mesma forma que não é realmente o ator 

que atua), mas que se trata antes, de todos os lados, de manifestar, de exigir a 

existência de alguma coisa que quer dançar e que não é o corpo humano que 

nos fazem pensar que temos (NOVARINA, 2009, p.21). 

Torna-se um desafio falar sobre ser passagem, porque se trata de uma sensação 

sutil e ao mesmo tempo visceral que a razão parece não alcançar inteiramente, que a 

consciência toca por instantes. Mas, para mim, artista, pesquisadora e docente é esta a 

sensação que me interessa. 

O que Grotowski valora aqui é um conhecimento que, sendo da ordem de um 

fazer do sujeito, também produza – ou faça desaparecer – o sujeito; um fazer 

que, ao mesmo tempo, crie/relembre novos modos de subjetivação. O sujeito 

que quer compreender não pode conhecer. Aquele capaz de conhecer é um 

outro; é aquele que não mais se esforça por reduzir o desconhecido ao 

conhecido, que pode produzir conhecimento. Conhecer é – e só ocorre se o 

homem/ atuante é capaz de – produzir, aceitar, relembrar, alargar a percepção 
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para outros modos de subjetivação, outros modos de existência. Nesse sentido, 

apenas um outro de si ou um fora de si poderia conhecer (LIMA, 2013. p.224). 

Como aprender a nos manter abertos? Ser continuamente o vaso? – espaço no qual 

surgem tantas manifestações, somos e não somos todas elas, tornamo-nos todas elas, mas 

continuamos a ser espaço. Nesse caso, o saber seria como gesto de saborear os mistérios, 

não-saber que nos amplia, atitude de não afirmar que nos liberta, apenas desistir de querer 

fazer (GROTOWSKI, 2007). Ou desistir de resistir, não se restringir às supostas certezas 

e suas reproduções, ser habitado pelo estranho, pelo desconhecido, emprestar-se, ser do 

tamanho do mundo, alargar-se para suportar o que não se reconhece. Nas experiências 

com cantos de tradição encontro um solo fértil para criar reflexões sobre o que chamo de 

(trans)formação do artista a partir dessa perspectiva. 
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CANTO II  

UMA ESCUTA SOBRE A SONORIDADE DOS TERREIROS 

 

Veja que coroa tão linda 

É a coroa de Oxalá 

Coroa que clareia a terra, 

clareia o céu, 

clareia o mar 

(Ponto de Umbanda) 

 

1. Batendo a cabeça 

 

Desde agora, de onde escrevo, vou me reconectando com o que só consigo 

descrever como a “alma dos terreiros”, por falta de palavra. Talvez seja simplesmente o 

penetrar em um certo espaço da memória, muito recheado de manifestações sutis, 

sonoridades, cantos, suores, sabores, calores, afetos, dor, saudade e medo. Chamo de 

energia, também por falta de outra palavra, algo que se move dentro do meu corpo 

enquanto relembro o ponto para Oxalá que abriu este canto-capítulo, algo que se move e 

se derrama dentro, como uma xícara morna de chá de camomila, algo que também parece 

estar ao redor de mim, encapando a minha pele, dançando... e adentro a atmosfera desse 

espaço da memória, que é extremamente corporal, quem sabe sendo transportada para ele 

pelas mãos dos cantos que ainda ressoam aqui. 

Em função da pandemia de Covid-19, que teve início no Brasil nos primórdios de 

2020, os terreiros estavam fechados e faziam giras apenas para os médiuns, ou para 

poucos consulentes, além de realizarem giras virtuais. Mais de 136 terreiros, na cidade de 

Uberlândia, realizaram seus trabalhos de forma adaptada, nesse momento. Por isso 

expando meu olhar e visualizo os terreiros “fechados” em todo Brasil, mais um pouco e 

chego a ver os milhares de templos, terreiros, igrejas, sinagogas etc. fechados ou quase, 

no mundo todo ou em grande parte dele. Não só esses espaços como praticamente todos 

os outros, menos os hospitais que agora estão lotados, abarrotados, sem leitos de UTI para 

socorrer as pessoas com sintomas graves da doença causadora da pandemia, com mais de 

3.000 pessoas morrendo em média por dia no Brasil. Um contexto político que 

desfavorece sobremaneira a sobrevivência dos brasileiros, nesta situação de Estado de 

Exceção que já dura mais de um ano. 

Faz mais de um ano, no entanto, que me afastei, depois saí do terreiro em que 

trabalhei como médium de incorporação entre 2016 e 2019, depois retornei - as razões 
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para isso foram muitas, mas nenhuma delas tem a ver com a religião em si. Todavia, falo 

de um lugar completamente “afetado” pelas experiências e por minha subjetividade, um 

lugar de quem se encontra mergulhado, embrenhado, misturado – esta é uma das grandes 

qualidades ao meu ver da pesquisa em arte, poder assumir completamente que o que 

surge, surge em uma subjetividade, junto de/em alguém e que, mesmo tentando escapar 

dela, esbarramos na nossa condição humana, que é mais subjetiva do que a ciência tentou 

por muito tempo fazer parecer e provavelmente menos subjetiva do que imaginamos, já 

que há algo nos conectando, pois somos parte de um corpo coletivo, quer ignoremos ou 

não. 

Quero, antes de mais nada, deixar claro o meu lugar de fala – este não é um 

trabalho sobre a Umbanda, menos ainda sobre o Candomblé. Não sou iniciada, não sou 

uma estudiosa das religiões afro-brasileiras. Falo da minha experiência e suas 

reverberação, minha experiência, na umbanda, nesses dois terreiros específicos, aqui, na 

cidade de Uberlândia, triângulo mineiro.  

Escolho percorrer um caminho investigativo, desde dentro, que inclua e até se 

ancore nas perguntas abertas, nas sensorialidades e na subjetividade – inserida no coletivo 

cultural, social e histórico. Para isso, dialogo com a linha de pensamento da pesquisa 

qualitativa radical, cuja tradição remonta ao campo da pesquisa etnográfica. “Método”, 

“metodologia” vem do grego “methodos”, “meta”: através de, por meio de, e “hodos”: 

via, caminho. Marilia Velardi28 (2017, informação oral) fala sobre metodologia como 

modo, maneira e/ou forma de “caminhar”. O caminho se faz sempre na perspectiva do 

caminhante, o modo como se “caminha” tem a ver com o modo de como pensa. Pergunto-

me sobre aquilo que faz mais sentido: “aplicar” um modo de pensar, ou um modelo, ou 

um nome já concebido ou deixar que o modo de pensar/caminhar/pesquisar surja no 

caminhante do encontro com o caminho e os sujeitos que fazem parte dele? Estamos, 

obviamente, sempre em diálogo com os nomes, conceitos, referências que vieram antes, 

quer saibamos ou não, mas talvez eu possa me arriscar na afirmação de que dentro de 

uma perspectiva paradoxal as coisas sejam inseparáveis – o caminhante, o caminho, o 

caminhar e todos os outros que caminharam antes. No entanto, sempre me indaguei como 

professora de teatro/artes sobre o limite entre ensinar linguagens e abrir espaço para a 

espontaneidade da criação e a possibilidade do nascimento de novas linguagens quando 

nos desapegamos do que já está dado como referência. Dessa mesma forma, vejo o 

                                                           
28 Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo. 

reverberaçõesreverberações,

Zebba
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caminho metodológico – ou modo de pensar do pesquisador – indago-me sobre o quanto 

outras áreas de conhecimento, além da arte, poderiam se beneficiar ao assumirem a 

dimensão da criação e ao incorporar as particularidades de cada “caminho” na ação de 

pesquisar. 

Lembro-me de que, na primeira reunião de orientação, o Prof. Dr. José Batista Dal 

Farra Martins mencionou o conceito de “arquitetura orgânica” para se referir a esta 

pesquisa, porque a pesquisa em campo situada em determinada cidade traz características 

peculiares: assim como na arquitetura orgânica existe não apenas um respeito ao 

ambiente, mas um vínculo solidário e único com o lugar, a casa se imbrica no espaço, 

como se enfiássemos a mão na terra – raiz. Analogamente, esta pesquisa agarra o chão: 

não fala das relações entre cantos e a umbanda no geral, mas por uma experiência viva e 

pulsante uma integração entre espaços já postos, naturais e a composição de um espaço 

planejado. Penso que o olhar de quem compõe, seja uma tese ou uma sequência melódica, 

poderia ser reconhecido em sua singularidade, há um modo singular de pensar e elaborar, 

ainda que ele inclua os vestígios de uma educação que teve a mesma base, a influência de 

uma cultura e coletividade. Esse timbre singular presente no modo de caminhar do 

pesquisador é o mesmo que encontramos na arquitetura orgânica e sei que essa 

comparação entre a presente pesquisa e esse tipo de arquitetura só pode ser feita devido 

aos caminhos de (trans)formação que meu orientador caminhou. 

[...]Não seria o caso de, ao invés de buscarmos um modo específico de 

investigar por aqui, como um tipo de pesquisa que atendesse à lógica 

disciplinar, nós nos abríssemos para a ideia de fluidez entre métodos, de 

bricolagens, de métodos sem métodos? Não podemos pensar na validação de 

formas investigativas construídas por pessoas artistas pesquisadoras que, 

sabendo o que a academia pode favorecer e não só oferecer, tragam as suas 

propostas para que sejam construídos percursos investigativos e métodos 

singulares para as suas pesquisas interdisciplinares, multidisciplinares ou 

transdisciplinares? Mas onde toda essa ideia poderia se alicerçar? [...] 

Procuramos modos e métodos que operacionalizem a pesquisa em Artes, mas, 

antes disso, é preciso nos darmos conta de que método é, antes de tudo, forma 

de pensamento. Adotar um método deveria significar estudarmos os estudos 

dos métodos: metodologias (etimologicamente compreendida como os estudos 

sobre os caminhos para investigar). Ou seja, estudarmos os modos como os 

métodos foram construídos e identificarmos se como pensamos e agimos está 

intrinsecamente relacionado àquele método que optamos por utilizar. Para isso 

seria fundamental nos indagarmos: como nós pensamos, como o nossos 

pensamentos sobre as coisas foi construído e se construindo ao longo da nossa 

biografia? (VELARDI, 2018, p.43). 

Se cabe ao caminhante a criação do caminho, a partir de seu modo de caminhar, 

vou ousar nomear esta pesquisa com um novo nome – trata-se de uma pesquisa 

artenográfica, artetnográfica, metodologia cantada, porque quero brincar com as 
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possibilidades de caminho enquanto desenho este percurso singular. Num caminho já 

existe um solo, uma estrutura posta, e vamos sentindo até que ponto preservar as 

estruturas dadas e ao mesmo tempo criar sobre elas. 

 

 

2. Volto 

 

Eu não nasci nem cresci nem havia estado imersa nos terreiros, minha história 

como umbandista só começou efetivamente em meados de outubro de 2014, quando fui 

levada por uma grande amiga, que também fora minha professora de teatro29 a frequentar. 

Ela sabia que eu estava sentindo dores inexplicáveis nos pés, que já havia passado por 

muitas especialidades de médicos convencionais e alternativos, feito todos os exames que 

poderiam pedir sem que obtivesse resultado que justificasse as minhas sensações.  

Até aquele momento eu havia conhecido dois terreiros distintos ao longo de 20 

anos, frequentado só uma vez cada e, mesmo assim, vencendo um receio incutido pelo 

contexto em que nasci e cresci: classe média branca, semi-burguesa, frequentadora do 

Praia Clube30 e aluna de escolas privadas:  piano, natação, inglês e etc. Meu pai e mãe, 

dois engenheiros, criados na infância como kardecistas e católicos, respectivamente, não 

seguiram cultivando com disciplina essas influências. Meus familiares, se questionados, 

dirão que não são racistas, mas os comentários revelam um forte ranço escravocrata, sem 

que tenham às vezes consciência, assim cresci questionando ou reproduzindo mesmo bem 

intencionada essa perspectiva que surge da ignorância. Os terreiros passaram a ser uma 

opção quando estava vivendo as (trans)formações dentro da Universidade, exposta e em 

diálogo com mentes mais arejadas do curso de humanas. Por ignorância, eu também, no 

fundo, achava que a Umbanda não seria para mim, ouvia e falava sobre seu excesso de 

“densidade”, sobre pessoas que fazem trabalhos para o mal dos outros: “se esses espíritos 

                                                           
29 Natércia Campos é atriz e professora de teatro na cidade de Uberlândia, formou-se na CAL (Rio de 

Janeiro) e criou em 2016 o espetáculo Maria Padilha, inspirado em sua interação com a pombogira. 
30 O Praia Clube foi fundado em 1935, por um grupo de doze amigos, que frequentava as margens do rio 

Uberabinha, com o intuito de praticar natação. Os amigos decidiram unir-se para cotizar o valor e comprar 

a área às margens do Uberabinha (MORAES, 2010, p. 28.). Praia Clube é privado e ficou conhecido pelo 

episódio de racismo que barrou o jogador Pelé. Existem pessoas que afirmam que isso não aconteceu,  mas 

há fotos do jogador dentro do clube, nos anos 1980. Todavia, jornalistas da cidade afirmam que ele pode 

ter sido barrado e, depois, ao ser reconhecido, deixaram-no entrar – o jogador não teria feito alarde por 

nunca ter se posicionado como quem lutou pela causa antirracista. Não tenho certeza de que a entrada era 

de fato proibida ou se a barreira existente da desigualdade social já era concreta o suficiente, pois não me 

lembro de, na minha infância, encontrar crianças negras no clube. Só recentemente, quando os afiliados 

deixaram de ser apenas os acionistas e passou a existir mensalidade para sócios interessados é que o clube 

se tornou um espaço mais diversificado e colorido. 
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precisam de cachaça e fumo e se precisam de comer, não devem ser tão evoluídos...”31. 

Esse era o pensamento padrão que regia meu contexto familiar nos espaços e com grande 

parte das pessoas com quem me relacionava, até a universidade.  

Nos momentos de sofrimento somos levados com mais facilidade – porque 

finalmente nos deixamos levar – porque brota em nós uma singela abertura. Nesses 

momentos é um pouco mais fácil para os seres abrir mão das certezas e se inclinar com 

mais humildade e curiosidade em direção ao mistério, ao desconhecido, ao fluxo da vida. 

Mudanças. O fato é que não foi esperada, planejada, aspirada a minha entrada na 

religiosidade da umbanda, muito menos como parte de um terreiro, mas o caminhar é 

criação e os planos que fazemos são apenas um dos fatores, às vezes parecem determinar 

e em outras se tornam ínfimos diante da complexidade e riqueza desse campo de criação. 

Em certo sentido, explorar suas crenças pode ser comparado a se aventurar fora 

da segurança de sua casa e ver como o mundo funciona. Talvez você precise 

se distanciar do que é familiar para poder se abrir para uma descoberta mais 

ampla. Quando você começa a flertar com a ideia de que talvez haja vida fora 

de sua história, talvez tenha o liberador insight de que não importa quão 

empacada você se sinta e quão sombrias as coisas pareçam, a fixação sequer é 

uma possibilidade em um mundo cuja única característica confiável é o 

movimento e a mudança. De fato, quando você para um pouco e olha mais 

atentamente para as coisas, pode descobrir que todas essas crenças que 

parecem assombrar você e causar tanta tristeza na verdade compartilham uma 

qualidade espetacular e redentora: elas não são verdadeiras. Em outras 

palavras, você não está condenada (NAMGYEL, 2019). 

 

* 

Lá no portão 

Eu deixei meu sentinela, 

Lá no portão 

Eu deixei meu sentinela, 

Eu deixei 

Seu Tranca Rua, 

Tomar conta da cancela. 

 

* 

 

Cheguei, portão de correr aberto, lata de tinta cortada pelo meio no chão e um 

cheiro que, apesar de ainda não reconhecer, trazia-me a sensação de voltar para a casa de 

uma tataravó a qual nunca encontrei, mas desde sempre conheci. Como descrever um 

                                                           
31 Nas diversas linhas de trabalho da Umbanda é comum o uso de elementos como café, água, cachaça, 

vinho, cigarros comuns e de palha, cachimbo, charutos, doces etc., porque acredita-se que as entidades 

utilizam a energia desses materiais para fazer as limpezas e curas e também para se manterem conectados 

ao “plano dos encarnados”. Para conseguirem ficar neste plano tempo o suficiente para fazer os 

atendimentos as entidades usariam esses materiais (um tipo de conhecimento comum aos participantes que 

circulam nos terreiros que acompanhei). 



52 
 

cheiro que não se conhece? Como descreveríamos o aroma da laranja sem usar o 

substantivo? Os cheiros misturados daquele latão de entrada, no qual jogavam-se 

diferentes ervas ainda eram desconhecidos para mim.  

Recorro às metáforas e comparações: sabe quando, por descuido, batemos a canela 

na quina de um móvel e surge um hematoma dolorido? Sabe quando a gente coloca ali 

no lugar dolorido um pouco de gel de arnica? Essa era a sensação do cheiro, como se 

estivessem botando arnica nos machucados da minha alma e aquilo trazia frescor e me 

fazia querer respirar mais fundo. 

  

* 

 

Defuma com as ervas da Jurema 

Defuma com arruda e guiné 

Alecrim, benjoim e alfazema 

Vamos defumar filhos de fé 

(Ponto de Defumação – Umbanda) 

 

* 
 

Figura 2 - Casa de Caridade Amor Fraterno de Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth, 2021. 

 

Casa de Caridade Amor Fraterno de Jesus32. A sala comprida e retangular, 

pequenos altares colocados nos quatro cantos da sala, o cômodo abrigava cadeiras de 

madeira muito velhas, algumas não estavam inteiras. As pessoas que chegavam beijavam 

a mão da Mãe de Santo (falar), sentavam-se quase mudas, resignadas e na expectativa do 

                                                           
32 Fundada em 1994 e hoje administrada por “Tia Alaíde” e “Tia Julieta”. 
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que estaria por vir. Era gira de baiano33 que acontecia na sala menor, cômodo do fundo, 

para onde nós éramos chamados a formar uma fila, de pé. Por mais curta que fosse a fila 

era quase insuportável permanecer de pé ali, porque estar no mesmo lugar esperando 

aumentava as dores misteriosas dos meus pés, que aumentavam a auto piedade e o medo 

de sentir algo para o qual médico nenhum dava nome. “– Salve a Bahia, salve o Senhor 

do Bonfim, Salve a baianage!”. Uma médium de longos cabelos grisalhos e olhos 

fechados, que incorporava Seu Giramundo34 me recebeu, fazendo o cumprimento de 

encostar os braços, pitando o cigarro de palha e baforando-o por cima de minha cabeça, 

pelos lados, deu a volta me observando e sorrindo. “– Cê num vai achar é nadinha aí nesse 

pisadô seu”, ele/com elas riam e eu me surpreendia que tivesse tocado no motivo de eu 

estar ali sem que eu dissesse antes uma palavra. Disse-me pra colocar o pé no sal grosso, 

sete punhados de sal, por sete dias. Contou-me que os “homi de branco” não iam me 

ajudar muito. Resumiu me dizendo que aquela dor era amor que eu não entregava, 

trabalho que eu não fazia, que era energia represada. Convidou para que eu viesse aos 

sábados fazer um estudo que a casa realizava semanalmente e para colocar meus pés 

descalços sobre o cetim branco enquanto participava do estudo. Saí de lá com uma 

sensação forte de esperança, de fé e de “axé”35, algo em que reconhecia uma força que 

era minha e que até então não conhecia. 

Fui então me aproximando e olhando sob um véu romântico, apaixonado, 

deslumbrado. Tudo era novo e me despertava curiosidade, abertura para o aprendizado 

daquele universo místico, mágico, do qual não conhecia os códigos e olhava interessada. 

Isso aconteceu muito antes de eu saber que esse namoro com a Umbanda seria incluído 

em uma futura tese de doutorado. A pesquisa começa muito antes da definição de um 

projeto no papel, que representa somente uma etapa, ela vai sendo elaborada no corpo, 

incorporada, vai sendo “curtida” em nossa memória celular, nas coisas que nos movem, 

que fazem mover nossa energia.  

                                                           
33 A Umbanda tem com o que é designado como linhas de trabalho da Umbanda, as principais linhas de 

atendimento, presentes em quase todos os terreiros, são: caboclos, pretos-velhos e crianças - essas três 

linhas são conhecidas como "triângulo da direita”. Nas linhas “de esquerda” temos Exus, Exus-Mirins e 

Pombo Giras ou Pomba Giras. Mas há outras linhas como Baianos, Marinheiros, Malandros, Ciganos e 

Boiadeiros. 
34 Entidade que trabalha tanto na linha de Exus (conhecidos também como Guardiões) como na linha dos 

Baianos. 
35 Axé ou Asè, em iorubá, significa poder, energia ou força presentes em cada ser ou em cada coisa. Nas 

religiões afro-brasileiras, o termo representa a energia sagrada dos orixás, entre o povo do santo ou mesmo 

entre aqueles que se afinam com a Umbanda e o Candomblé, a palavra axé também é empregada para 

sacramentar certas frases ditas por exemplo: – que você tenha saúde!; o outro responde: – Axé!. Esse “axé” 

dito, em alusão, equivaleria ao “Amém” do Catolicismo (“que Deus permita”). 
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Eu costumava ir semanalmente, às quartas-feiras, como consulente36, e aos 

sábados para o estudo. Nas quartas-feiras, às 7h da manhã, tinha atendimento com os 

baianos. Passava pelo portão semi-aberto, pela lata queimando com ervas, meu corpo se 

alegrava. Observava. Observava que ao entrar as pessoas batiam palma três vezes em 

direção ao chão. Uma espécie de cumprimento. Por que o chão? Deus não deveria estar 

no alto? Ao mesmo tempo achava bonita aquela desconstrução, uma reverência à terra, 

ao telúrico, ao que nos sustenta. A partir daí, infinitas leituras eu fazia com o meu olhar 

de recém-nascida. Observava que as pessoas cumprimentavam com as mesmas palmas os 

quatro cantos da casa, onde ficavam diferentes altares. Eu mimetizava, ia no fluxo. Sentia 

o calor das velas. Num dos cantos a gente colocava a testa em um pano branco e fazia 

com a testa o movimento da cruz. Copos de água ao lado de algumas velas. No canto em 

que havia a imagem de Yemanja37 negra, essa eu já conhecia e sabia que era 

provavelmente filha dela, as pessoas faziam o movimento de trazer o ar com as mãos, em 

direção ao rosto, como se fossem, eu imaginava, as ondas do mar. Tinha um pote onde a 

gente podia deixar o nome das pessoas para quem a gente gostaria de pedir oração. 

Ficávamos ali, esperando o momento de ser chamado para o cômodo do fundo, menor, 

onde ainda ficávamos em fila. 

Lembro-me dos bancos velhos e de ter boas conversas com os estranhos que 

encontrava. Encontrava também conhecidos, vez ou outra alguém da universidade. Em 

algumas semanas aquele se tornou um espaço de encontro de força, de aconselhamento. 

E eu ia desconstruindo alguns preconceitos, olhando para eles com amorosidade para 

compreendê-los. Bem de início era uma experiência ambígua, eu sentia estranhamentos: 

as palmas, os chifres de boi e cordas na parede, os riscos de giz no chão, o processo de 

incorporação e de cambonagem38 que eu começava a observar de perto, com súbitas 

incorporações de guardiões que riam, contorciam-se, faziam sons animalescos. Às vezes 

manifestavam uma voz baixa e aerada, algo que me lembrava alguém tentando imitar um 

                                                           
36 Como é dito das pessoas que vão para serem atendidas, no terreiro, especialmente quando é gira de 

“comunicação”, em que as entidades conversam e aconselham os consulentes. 
37 Orixá ou divindade africana feminina das religiões Candomblé e Umbanda. O seu nome tem origem na 

língua Iorubá - “Yèyé omo ejá”, ou, “Mãe cujos filhos são como peixes”. Ela representa a mãe de todos os 

outros orixás. 
38 Cambonar é a função do Cambono. Cambono é a pessoa que no terreiro assume a posição de assistente 

da entidade incorporada e de auxiliar do atendimento, mediando a interação entre o público atendido e o 

médium incorporado. Cambonar envolve segurar, buscar objetos, traduzir a linguagem da entidade quando 

a comunicação não está muito clara para o consulente, auxiliar como for necessário. Geralmente os médiuns 

em começo de desenvolvimento, como ainda não atendem, cambavam e ali vão (in)corporando o universo 

simbólico e arquetípico da religião, vão se familiarizando com o trabalho e o modo como aquela casa em 

particular é dirigida. 
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monstro. Eu tinha medo também, muito medo, além de interesse. Em parte fui entendendo 

que esse medo, ou esse estranhamento estava ligado aos preconceitos. Um dia me visitou 

um insight em relação a isso, pois percebi que eu aprendi a associar o sagrado, primeiro, 

quando criança, ao silêncio da igreja, a recitar orações sem presença, à imagem de uma 

mãe casta, pura, virgem, ao sacrifício, à culpa em relação aos “desejos da carne”, a uma 

santa que se vestia com uma manta cobrindo todas as partes do corpo. Depois, ao longo 

de minhas incursões em outros espaços, seja nos centros espíritas de “mesa branca”39 ou 

nas salas de meditação, o sagrado era o limpo, o harmonioso, o silencioso, o organizado, 

o clean. As salas ornadas de flores caras, organizadas e silenciosas de meditação se 

contrapunha à simplicidade, ao chão de cimento, às flores de plástico, às imagens de 

diferentes figuras, muito mais humanizadas, geralmente negras, ao atabaque e às palavras 

desconhecidas, à água, ao café, à cachaça e até mesmo ao chifre de boi na parede. Do Om 

ao Saravá, do silêncio às risadas e a outra corporalidade que se emprestava, da ostentação 

à precariedade e constante luta para auxiliar à comunidade. Com o tempo eu fui vendo a 

beleza e o sagrado desse outro rito, desses outros objetos. 

Beleza nas ações magísticas que para mim também eram lidas como ações 

metafóricas, coisas feitas, concretamente ligadas a uma intenção, nada tão novo. Acender 

uma vela, por exemplo, um ato simples, que também é visto em outras religiões, acender, 

jogar luz, jogar consciência para uma determinada situação ou pessoa. O ato de riscar o 

fósforo e acender a vela, aliado a um desejo específico, que força de mudança já tem algo 

assim, um movimento para (e não em). O açúcar pra adoçar a vida, que eles mandavam 

colocar na vela, o sinal da cruz que incluía o umbigo na ponta debaixo, não ia só até o 

peito, coisas assim, como o relatado sal grosso no pé, os banhos de erva pra descarregar 

ou trazer. Coisas tinham que ser feitas, concretamente, materialmente, para ajudar na 

limpeza energética dos espaços e na abertura dos caminhos:  a cachaça jogada na porta 

de casa, o café pra São Benedito e para os Pretos Velhos, as pequenas “mandingas”, a 

rapadura na porta de entrada da casa pra proteger quando se viaja, tantas pequenas coisas, 

firmezas que amoleciam lugares duros. 

                                                           
39 “Mesa branca” é um termo cunhado pelo espiritismo e também usado em algumas casas de Umbanda. 

Ele serve para suavizar o medo e preconceito que as pessoas tinham e têm do “espiritismo”. Dizer que um 

trabalho é de mesa branca significa que sua intenção é o bem, que não vão ser realizadas certas práticas, 

como sacrifícios, que o trabalho estaria ancorado em Cristo. Essa “diferença” encontrada até mesmo em 

algumas casas de santo parece reforçar o preconceito que existe em torno daquilo que não é familiar na 

religião do outro. 
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Desde esse começo eu observava e aprendia, observava inclusive a existência 

dessa dimensão pedagógica, nada mágica ou espiritual, muito concreta. Não obstante, 

desde antes de eu experimentar a cambonagem e depois a incorporação, eu estava 

aprendendo, mesmo enquanto era atendida. Por que as mudanças se davam com tanta 

facilidade a partir do momento que escutava os conselhos dos baianos, médicos e pretos 

velhos? Muito disso tinha a ver com a forma com que decidimos ouvir os conselhos, por 

mais simples que sejam. O fato de nos inclinarmos para ouvir, com abertura e muito 

interesse o que as entidades têm para você, essa atitude de abertura, novamente, é um 

fator muito determinante. Porque alguns conselhos eram muito comuns, não eram 

novidade – respeitar os mais velhos, abraçar os pais, se amar. Todavia a sensação é de 

que por aquele ser pertencer também a outro mundo, e ter mais visão, enxergando melhor 

do que às vezes a gente mesmo pode, por mais simples que seja a forma e o conteúdo da 

mensagem, o conselho é ouro e os conselhos são mesmo como fios de ouro, porque nossa 

escuta os transforma em algo valioso assim. 

Desde esse primeiro encontro, ou primeiros encontros com a Umbanda, ela me 

dava pistas de que a entrega, para se curvar diante do desconhecido, para receber o 

invisível, para ouvir com ouvidos de quem capta preciosos fios de ouro, para se colocar 

humildemente como ignorante, para cantar aquilo que vem, para fazer aquilo que pedem, 

para confiar mais que questionar (com ceticismo), para se assumir como alguém que não 

sabe quase nada, para fluir com aquilo que quer dançar e cantar em você, por você, aquilo 

que está com você e que não é bem você, que misteriosamente guia e sabe mais, para 

quem você se empresta para fazer algumas coisas que não entende muito bem o porquê 

de fazê-lo, tudo isso a umbanda me dava pistas de que a entrega pode ser o primeiro passo 

para aprendizagens (trans)formadoras. 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, 

porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se 

passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um 

texto célebre, já observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso 

mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais 

rara. Em primeiro lugar pelo excesso de informação. A informação não é 

experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é 

quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência. Por isso a ênfase 

contemporânea na informação, em estar informados, e toda a retórica destinada 

a constituirmos como sujeitos informantes e informados; a informação não faz 

outra coisa que cancelar nossas possibilidades de experiência. O sujeito da 

informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando informação, o que 

mais o preocupa é não ter bastante informação; cada vez sabe mais, cada vez 

está melhor informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo saber 
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(mas saber não no sentido de “sabedoria”, mas no sentido de “estar 

informado”), o que consegue é que nada lhe aconteça (BONDÍA, 2002, p.2). 

Essa primeira casa que frequentei, a Casa de Caridade Amor Fraterno de Jesus, 

não chegou a ser contexto de pesquisa, mas foi minha entrada na Umbanda. Tenho dela 

memórias que ficaram gravadas no álbum afetivo da pele. Não tenho anotações, e sim 

esse tipo de lembrança e a repetição de vivenciá-la em todas as vezes que a contei, pois a 

cada vez que repetimos as histórias elas acontecem de novo em nós. Aprendi que contar 

faz surgir os lugares e sensações, revive, ressuscita, uma vez que a oralidade tem esse 

poder. Assim como cantar fisga lugares e pessoas, presentificando-os, criando atmosferas, 

contar também o faz. 

Continuei a frequentar a Casa Amor Fraterno de Jesus semanalmente, aos sábados 

no grupo de estudo, em que os médiuns da casa se alternavam propondo uma aula e um 

tema – podia ser sobre banhos de ervas, velas, linhas de trabalho e até mesmo sobre temas 

relacionados ao autoconhecimento, como amor-próprio, a importância de se perguntar 

quem somos etc. Às quartas-feiras eu ia conversar com os baianos e me lembro de sair 

muito alegre, cheirando água de coco, leite de coco, cachaça de coco40, sair com o coração 

alegre, aberto, sorrindo pra vida, sair cheia de axé, força e confiança. 

Depois de quatro semanas fui convidada a começar o desenvolvimento nas noites 

de quarta-feira. Alguns episódios, durante o tempo que estive na casa, me chamaram 

atenção. Dou aqui destaque a eles por serem os primeiros momentos na Umbanda, as 

primeiríssimas impressões de um mundo mágico e misterioso que começava a se abrir. 

 

2.1.Ritual de Ervas 

 

Quem já adentrou a Umbanda e frequentou mais de um terreiro sabe que cada casa 

de Umbanda é um universo, pois, por mais que existam princípios em comum, há muitas 

diferenças a depender de como o dirigente governa. Existem casas de Umbanda que são 

cruzadas com Candomblé e outras que são muito similares aos centros kardecistas, casas 

onde os elementos de religiosidade da matriz africana são predominantes e outras em que 

o sincretismo é mais evidente. 

                                                           
40 Principalmente na linha dos Baianos o coco é muito utilizado para firmar algum ponto de força, para 

“quebrar alguma demanda” e a fruta é associada à Oxalá, por serem colhidas muito do alto (explicação que 

uma entidade me deu).  
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Nesta casa em particular se fazia, além das festas de comemoração aos orixás – o 

barquinho no dia de Yemanjá, a festa para as crianças etc. –, um ritual que os Médicos 

conduziam. Um ritual de cura com ervas que funcionava assim: era aberto à comunidade 

e aos médiuns, todos podiam participar, cada participante levava uma variedade de ervas 

que sentisse vontade ou que tivesse disponível nos quintais. 

Chegávamos de mãos cheias, com alecrim, alfazema, manjericão, boldo, espada 

de São Jorge. O cheiro da defumação aderia no algodão das roupas meio que de imediato. 

Recordo de uma mesa compridíssima de madeira, uns cinco metros de cumprimento. Em 

cima da mesa ervas e ervas de todos os tipos, muitas eu nem conseguia reconhecer, 

estavam sendo colocadas sobre o forro branco, pelos participantes que chegavam. Havia 

velas queimando em diferentes pontos da casa, traziam calor pros olhos. Uma atmosfera 

de espera respeitosa e silenciosa também pairava ali no espaço até o momento de 

começarmos a segunda parte da tarde. 

A Ogã da casa41 se dirigia até o único atabaque42 do espaço, e tenho uma 

lembrança turva em relação aos cantos, sei que provavelmente eram pontos pra Oxóssi, 

ou eram pontos de defumação, mas pode ser que tenha sido apenas um toque de base para 

sustentar a energia, trazer força para o rito. Eu ainda não estava pesquisando os cantos 

oficialmente e neste começo minha atenção se voltava para a religiosidade em si, minha 

fé, pois meu coração estava curioso para aprender sobre os códigos e signos desse novo 

lugar. 

Assim que o atabaque começava, os médiuns de branco, começavam a circular em 

volta da mesa e, segurando garrafas de álcool vazias e outros recipientes vazios, com o 

nome das pessoas que os levaram, começavam a intuitivamente ir colocando diferentes 

ervas e ir enchendo esses recipientes. Completamente imersos na atividade e 

provavelmente “irradiados”43 cada médium ia criando essa espécie de garrafada intuitiva, 

depois enchiam o recipiente já cheio de diferentes ervas com álcool. Isso durava algumas 

                                                           
41 Ogã na Umbanda está relacionado à “curimba”, dedicação ao toque do atabaque e canto nos dias de gira. 

São médiuns considerados de sustentação e firmeza durante os rituais, precisam manter a vibração adequada 

através dos diferentes tipos de toque no atabaque e pontos cantados. 
42 Nos terreiros de candomblé, tradicionalmente, são três atabaques utilizados: "rum", "rumpi" e "le". O 

rum, o maior de todos, tem registro grave; o do meio, rumpi; o lé, o menor, é mais agudo. Embora esse seja 

o padrão tradicional de números de atabaque, na maior parte das casas de Umbanda não se tem três 

atabaques, por questões financeiras também. 
43 A irradiação é uma das etapas do processo de aproximação entre médium e entidade. Esta aproximação 

pode ou não resultar na incorporação. O entendimento é de que as entidades irradiam suas vibrações no 

médium, preparando seus corpos sutis para posteriores incorporações. O médium pode sentir reações 

corporais: suor, tremores, mãos frias e molhadas ou então calores, entre outros, ou pode sentir vontade de 

manipular objetos, ou expressar trejeitos que não são exatamente seus. 
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horas. Ao final as pessoas que levaram as ervas e os recipientes com seus nomes 

recolhiam o “remédio”, e a orientação é que se deixassem “curtir” sem usar por 7 dias, 

depois disso, poderíamos usar para passar no corpo, em algum lugar dolorido, para fazer 

limpeza de partes da casa, entre outras ações para os quais a mistura fosse eficaz. 

Nesse encontro primeiro, meu olhar cheio de beleza e gratidão, ainda não havia 

adentrado a complexidade das relações, considerando-se que as contradições humanas 

explícitas nas relações de convívio ainda não estavam evidentes. Assim, como o começo 

de um namoro, tudo tinha esse teor de encantamento e eu pensava sobre a força dos nossos 

quintais e terreiros de casa, a força de cura, a sabedoria da natureza crescendo 

despretensiosa ou cultivada, essa relação para muitos quase perdida de extrema 

intimidade com o valor das ervas que crescem nos nossos quintais, pedindo quase nada 

em troca. Sem dúvida essa relação que a Umbanda faz com os elementos de cura da 

natureza, o conhecimento das ervas e seu uso nos fazem resgatar um poder delegado; nos 

fazem resgatar um conhecimento de nossos avós que se tornou pouco prestigiado, talvez 

por não estarem ainda no lugar de produto. Não obstante, sem dúvida, esse saber se 

encontra com a força dos cantos da tradição e vozes ancestrais e juntos criam uma relação 

sinestésica onde um elemento está no outro, isto é, a matéria poética e carnal de que é 

feito a Umbanda, parece-me. Falarei com mais calma sobre isso mais adiante. 

Tinha a sensação de que adentrar ali era como pular no vagão de um trem em 

movimento, como uma intrusa a quem aprendem a abrir espaço de espiadela. A estrutura 

de organização do terreiro já acontecia antes e continuará bem depois de quem chega, por 

isso os sistemas de transmissão e aprendizado acontecem na observação, na mimese e na 

inspiração/irradiação. Parece que pode ser mal-visto falar sobre essa dimensão 

pedagógica do contexto, como se ela deslegitimasse o sistema de crenças. Para mim, 

parecia óbvio que o período de cambonagem fosse como um estágio para a maioria dos 

médiuns que irão incorporar, que essa proximidade com o modo como a ritualística opera, 

a proximidade com entidades e corporiedades incorporadas é grande parte da 

aprendizagem de pertencer. 

Nesta casa havia uma particularidade que me chamava a atenção. Homens e 

mulheres se sentavam em partes diferentes do cômodo em dias de estudo. Em outro 

momento, visitando um terreiro de Umbanda-Omolocô (Umbanda cruzada com 

Candomblé) também observei que os médiuns se separavam por gênero, quando mesmo 

uma médium transexual, no momento do trabalho, ia para o lugar reservado aos homens. 

Quando perguntei o motivo, uma colega afirmou se tratar de uma questão de foco, como 
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se ficasse subentendido que haveria atração sexual e distração, enquanto também o 

pressuposto seria a heteronormatividade. Ao mesmo tempo, a casa só contava com um(a) 

Ogã, uma mulher. Em muitas casas de Umbanda e Candomblé, sobretudo as casas mais 

tradicionais, mulheres não podem tocar o atabaque44. Eu julgava isso como sendo uma 

norma machista. Entretanto, depois que conversei com uma Pai de Santo do Candomblé, 

no mesmo momento em que eu estava comprando meu atabaque, fui esclarecida de que 

a razão para esse impedimento está ligada à cosmogonia e à mitologia africana, o que 

deveria ser respeitado45. 

Mulheres tocam tambor no território afro-religioso desde o período 

inquisitorial brasileiro, quiçá de muito antes, de tempos imemoriais no 

continente africano, antes de seus corpos serem marcados pelas inscrições 

coloniais modernas de gênero, tornarem-se femininos e passarem a ser 

regulados a partir de valorações negativas referentes a sua condição biológica, 

de ser “mulher”. O “bajé”, referente ao fator do corrimento menstrual 

feminino, se tornará o argumento insuperável das Iyálorixás e dos Babalorixás 

brasileiros, bem como da comunidade afroreligiosa como um todo, para 

justificar o motivo de ser tabu, na maior parte dos terreiros de candomblé 

(roças, ou ilê axés) as mãos femininas tocarem no couro dos tambores 

sagrados. O mito de criação do tambor ritual pela divindade masculina Aiyom, 

narra a passagem deste homem dotado de enorme virilidade e força, -capaz de 

arrancar Iroco de seu pé com uma única mão! [...] Mulheres serem impedidas 

de tocar no tambor no espaço sagrado influi diretamente na reprodução dessa 

interdição nos espaços profanos. Não por mero acaso, automaticamente, 

associamos a ideia de percussionista à imagem de um “homem percussionista”. 

Não por acaso, é mais comum vermos, na maior parte das baterias percussivas 

populares (seja de samba, afoxés ou maracatus), mulheres relegadas aos 

tambores menores e aos instrumentos sacoditivos, quando não, restringidas 

somente ao espaço performático do corpo de baile. Não por acaso, é comum 

vermos mulheres serem convidadas publicamente a se retirarem do tambor 

principal nas rodas de capoeira por seus mestres e demais entes masculinos 

(ROCHA46, 2018). 

 Em uma gira de desenvolvimento, de quarta-feira à noite, cheguei e me sentei ao 

lado das outras mulheres, na parte da casa reservava para nós. Incomodei-me ao notar que 

entre si as mulheres comentavam sobre a pontualidade de outros médiuns, ou mesmo das 

ausências, talvez porque eu já havia idealizado a religião e imaginasse que nos 

conectaríamos ali com questões “maiores”. Então, a colega ao meu lado me perguntou o 

motivo de eu ter ido vestida de calça branca, ao invés de saia, e complementou dizendo: 

                                                           
44 Gostaria de ressaltar que não é minha intenção julgar a cultura dos terreiros que escolhem apenas os 

homens para tocar o atabaque, entendo que existem motivos para isso e que tais motivos não estão, dentro 

da cultura dessas religiões, relacionados à discriminação da mulher. 
45 No congado também são muito poucas as mulheres que tocam caixas, na maioria dos ternos apenas os 

homens assumem essa função, bem como a função de capitania. 
46 Sanara Rocha é feminista negra, multiartista e mestranda em cultura e identidade pelo Programa 

Multidisciplinar de Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Desenvolve uma pesquisa 

poética etnomusical desde 2016. Interessa-se por questões político-identitárias relacionadas a gênero, 

negritude e interseccionalidades 
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“menininhas usam saias e vestido, e os meninos usam calça”. Aquele comentário me 

apedrejou e eu senti um calor imediatamente corar minha face. “Hein? Eu sou menina e 

uso calça” (silêncio). Meus olhos escanearam rapidamente o espaço pra confirmar que 

haveria sim outras mulheres de calça. “Olha ali! A S. é mulher e está de calça como eu”. 

A colega se aproximou para responder cochichando: “Ela é homossexual!”47. Eu queria 

muito responder que eu também, mas isso não me ajudaria a enriquecer meu argumento 

de que mulheres podem usar calça, ou por que não? E a colega trazia uma nova dimensão 

dos pré-conceitos, da confusão feita entre gênero e sexualidade.  

 

2.2.Mediunidade 

 

Ser médium48 é mediar dois ou mais mundos. Já me disseram isso, que ser artista 

também é uma forma de mediar, de transitar, entre os cômodos de dentro e as salas de 

fora. Entre o que está no interior esperando um caminho e um modo de se manifestar. Já 

me disseram também que ser médium é como uma benção ou uma maldição, que não é 

algo do qual se cure. Já me disseram que mediunidade todo mundo tem, em maior ou 

menor grau, que tem a ver com nossa potencialidade para perceber o mundo sutil, 

potencialidade passível de ser, mais ou menos, desenvolvida, que também tem a ver com 

a glândula pineal49. O meu interesse por esse tema surgiu por necessidade, não foi uma 

curiosidade, sua gênese data de um tempo muito anterior a esta pesquisa. 

Quando algo em nosso corpo dói procuramos compreender a procedência da dor, 

sua origem, causa e como amenizá-la ou resolvê-la. Quando nos atravessam sensações 

que não são reconhecíveis ou não são explicáveis, buscamos respostas, ou melhor, 

começamos a fazer perguntas. Mesmo assim, nenhuma explicação alcança o mistério 

imensurável e a complexidade de certas experiências.  

                                                           
47 Ressalto que esta narrativa expõe apenas a minha experiência pessoal, neste terreiro em particular, pois 

não é regra que os homossexuais ou as mulheres sejam discriminadas no contexto das religiões 

afrodiaspóricas. Pelo contrário, são religiões que vivem na pele perseguição e preconceito. No entanto, 

entendo que a ignorância humana vive em todos os lugares, a falta de entendimento sobre as diferenças.  
48 Do Latim medium, com o sentido de “canal de intermediação”. Relaciona-se ao Grego meso, que foi 

gerado por uma fonte Indo-Europeia medhyo- a partir da base me-, que queria dizer “entre”. A palavra está 

em nosso idioma desde 1899. 
49 A glândula pineal, conhecida entre os espiritualistas como a “união” do corpo e da alma é uma estrutura 

com o tamanho aproximado de um grão de arroz cozido, localizada na porção mais central da nossa cabeça. 

De acordo com Giancarlo Lucchetti, a glândula pineal tem uma grande importância na vida mental dos 

indivíduos, órgão que simultaneamente é apontado como “a glândula da vida mental”. Giancarlo Lucchetti 

possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (2004). 

Atualmente é professor adjunto do departamento de clínica médica da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Eu já era médium de mundos – quando trazia para esse mundo palpável histórias 

fabricadas na imaginação, uma porta se abria devagar para uma biosfera infinita e diversa. 

Essa coisa tão viva que chamamos de imaginação, onde acessamos universos, ia 

encontrando caminho através da expressividade, da voz, da escrita. Mas essa 

“mediunidade” eu já conseguia viver e até brincar de explicar; ela não me incomodava, 

muito pelo contrário.  

No entanto, havia esse outro tipo de mediunidade, como de quando sentia no meu 

corpo a dor física ou emocional de alguém, ou de quando vivia acordada situações que 

havia sonhado no dia anterior, com detalhes muito específicos.  Atravessavam-me muitas 

sensações para as quais eu não encontrava um respaldo elucidativo na concretude do meu 

cotidiano, e essas sensações, impressões, intuições e emoções muitas vezes me tomavam 

emprestada, inundavam-me. Muitas vezes essa qualidade “esponjosa” ou “netuniana”50 

me fazia achar que eu estava à beira da loucura. Contribuía para uma sensação de 

inadequação, de esquisitice, de não pertencimento, de diferença, de estar à margem, 

porque só ali a vida parece ser possível, à margem, em que ainda sobrevivem pequenas 

margaridas ou lírios cuja beleza reforça novos sentidos pra vida. Não é difícil aceitar o 

inexplicável, o invisível e o insondável quando já encaramos tudo a nossa volta como 

mágico, como inexplicável, considerando tudo que é invisível no visível, tudo que é 

insondável nas pequenas, menores coisas. 

Na Casa de Caridade Amor Fraterno de Jesus dei início a um processo de 

desenvolvimento da mediunidade, foi minha primeira incursão como médium na 

Umbanda. Frequentava as aulas de sábado em que aprendíamos princípios e conceitos, 

não só da Umbanda, mas, a depender de quem conduzia, estudávamos também sobre o 

Chakras e outros conhecimentos relacionados a outras tradições para as quais a Umbanda 

que conheci esteve sempre aberta. Talvez por já estar permeada pelos sincretismos, por 

ser uma religião tão brasileira.  

Comecei a frequentar às quartas-feiras pela noite. Eu adorava a leveza do branco, 

o cheiro de guiné e outras ervas, o atabaque, os pontos. Foi nessa casa conheci quem 

tivesse a mediunidade ostensiva, aliás a médium que primeiro me recebeu junto com a 

entidade Seu Giramundo (baiano), chamava-se Maria José. Um dia me aproximei para 

                                                           
50 Na Astrologia, os planetas representam qualidades interiores, não apenas astros no espaço sideral. Netuno 

é relacionado ao impulso de se unir ao todo, ele representa a casa do inconsciente, torna os caminhos pouco 

claros e nos ensina a ser guiados pelo desconhecido. 
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conversar com ela e ela não se lembrava de mim. Explicou que não se lembrava, porque 

não fica presente, consciente, atendendo com a entidade. Relatou-me que vê e ouve, que 

viu e ouviu o Exu Cobra Coral se arrastando e que ela caiu quando ele se aproximou. 

Contou-me que resistia, que não queria receber algumas das entidades com as quais 

trabalha, porque eram “feias de aparência”, porque tinham um aspecto não muito 

agradável. 

Em geral, pela minha experiência, vivida e observada, é dito e visto que a maior 

parte dos médiuns são conscientes, ou seja, eles não se ausentam, eles estão ali, 

conscientes ou semiconscientes. Mas existem médiuns, assim como a Dona Maria José, 

para quem a experiência se dá dessa forma. No meu caso, naquela época, – embora eu 

tivesse sonhos de incorporações violentas, sonhos que me traziam uma sensação de ser 

invadida, de ser “possuída”, de não controlar o meu corpo, até o extremo de ser virada de 

cabeça para baixo, na realidade andava bem devagarinho, entregando-me para os sentidos 

sutis, questionando, duvidando um pouco de que fosse aquilo mesmo e me abrindo 

também, tentando me manter aberta. 

O primeiro dia de desenvolvimento foi Preto Velho. Nos terreiros de Umbanda, a 

regra geral é que o médium de incorporação comece o desenvolvimento com o preto 

velho, conectando-se, sintonizando-se, abrindo-se a um diálogo invisível com seu guia51. 

Apenas me sentei no banco cumprido de madeira, ao lado de várias pessoas também se 

desenvolvendo – homens e mulheres separados, todos de branco; salvo raras exceções. 

Mulheres de saia, homens de calça. Cantamos pontos de defumação na preparação do 

espaço, saudamos os orixás e já fomos instruídos a nos sentarmos com os olhos fechados 

e nos conectarmos com o guia, reagindo, sentindo e “deixando fluir”.  

É uma arte se colocar aberto, colocar-se à disposição do desconhecido. Sentei-me 

de olhos fechados e fiquei aberta, de porta aberta, como quem espera uma visita que sabe 

que já está por perto. Fui sentindo calores, no plural, porque era uma energia que se movia 

ao redor do corpo. Bem devagarinho fui sentindo um balançar para frente e para trás, 

começando da base da coluna. Meus punhos foram se arqueando um pouco e as duas 

mãos foram se posicionando sobre o que seria um cajado ou bengala invisível, enquanto, 

                                                           
51 Dentro do universo simbólico do umbandista, a palavra guia é usada para se referir aos “colares” feitos 

com as miçangas nas cores do orixá de cada filho da casa e que é usado como proteção dentro da gira e 

também fora dela, mas a palavra também se refere às entidades que trabalham com cada médium, mesmo 

no plano não incorporatório é entendido que cada filho de umbanda tem ao seu lado, além do anjo da guarda, 

seus guias: pretos velhos, pombagiras, baianos, ciganos, caboclos etc., que estão por perto, guiando e 

protegendo, podendo incorporar ou não conforme os filhos estejam prontos. 
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ao mesmo tempo, a parte inferior da mandíbula foi se colocando para frente, formando 

uma espécie de “beiço”. Tratava-se de uma presença masculina, de uma sabedoria sem 

precedentes, perto daquele olhar eu me via sob um farol de consciência único como se 

me visse através dos olhos de um pai ou de um avô, para quem lacunas e faltas estão 

claras, embora não sejam, de forma alguma, razão para não nos querer. Vô Raimundo, 

veio este nome. Não tinha pressa de saber, não estava ansiosa, mas veio. Era como se ele 

me falasse, mas sua voz não era literalmente escutada, eram informações que se 

revelavam dentro. Mesmo que não o visse com os olhos, sentia uma presença forte, 

esguia, velha como um carvalho e perto dessa presença eu era sabida, sem saber como ou 

o porquê. 

Na outra quarta, voltei trazendo um cajado tratado feito com um pedaço de tronco 

que achei no parque e que me sequestrou o olhar, o velho, Vô Raimundo, já teria para si 

o cajado outrora invisível. A aproximação entre nós evoluiu, alguns gestos como o de 

estalar os dedos fazendo o sinal da cruz surgiram. Este “surgimento”, para mim, era a 

manifestação de uma vontade, a sensação de saber o que fazer, como quando em cena nos 

sentimos dirigidos pela ação ou pelo movimento, de quando afinamos a escuta em relação 

as potências mais sutis do corpo e as habilidades que não estão governadas por uma ordem 

racional. Ao criarmos podemos sentir que há algo querendo se manifestar por nós, e talvez 

só possamos chamar de algo por estar desidentificados dos aspectos nossos que estão para 

fora, para além, que transbordam a fronteira do que conhecemos como “eu”. 

Por que ou para que comparar? Certamente não faço isso com o intuito de afirmar 

que a incorporação é exatamente um processo de criação e também não faço isso para 

deslegitimar a religião, ou para dizer que não existem os espíritos. Faço, porque sinto 

haver muitos pontos de encontro entre o estado incorporativo e o estado de criação. Faço, 

porque na minha experiência esses caminhos se encontram, em pontos em comum. Faço, 

porque estando em contextos muito diferentes parecem primos. Pessoalmente? Não 

importa talvez se entendemos o fenômeno como um espírito, ou a manifestação de um 

arquétipo através do acesso a um “campo mórfico”, chaves que nos permitem acessar um 

campo, configurado quiçá pelo tempo, pela ancestralidade, pela(s) história(s). É preciso 

ser cego de todos os sentidos e juízos para negar que a vida é mistério, mesmo nas coisas 

mais cotidianas. O que é isso tão gigante que chamamos de vida, e como opera o céu, 

como pode funcionar o nosso organismo – presenças mágicas, ainda que parcialmente 

explicáveis. 
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Meu olhar buscava esses pontos de convergência entre 

teatralidade/performatividade e as giras, e eram muitos. Neste primeiro encontro com a 

invisibilidade do Vô Raimundo, sentia-me abrindo espaço em mim para uma personagem, 

a qual iria se apresentar aos poucos, que não era minha, que trabalhava comigo, como 

numa dança52, emprestávamo-nos, tudo que eu era e tinha sido estava agora a serviço de 

uma sabedoria a priori desincorporada. 

Depois dessas duas giras de desenvolvimento com o Vô Raimundo, participei de 

um trabalho de caboclo que foi uma experiência muito forte de incorporação, talvez a 

mais intensa que vivi – mesmo tendo me tornado médium, em um segundo momento, 

trabalhando para várias linhas de atendimento. Esse primeiro contato com a gira de 

desenvolvimento de caboclo foi especial. Ressalto que, como anteriormente mencionado, 

ocorreu em outubro de 2014 e eu ainda estava fazendo mestrado, o contexto de pesquisa 

em campo da Umbanda não era algo oficial, de modo que não tenho registros ou caderno 

de campo que possam dar suporte à memória.  

A memória vem em flashes, ela é sensorial e fragmentada: pontos para Oxóssi que 

seguiram os pontos de defumação; pontos para caboclo, roupa branca, olhos fechados, 

calores, uma energia de guerreiro (a), a força das matas, das florestas, a força interiorizada 

de uma floresta inteira, um lugar onde o medo fica tão pequeno que vira uma formiga, e, 

então, não precisamos eliminá-lo; podemos respeitar o medo como uma criatura possível, 

uma criatura que não nos amedronta e que tem o seu lugar. É muito desafiante descrever 

esse campo sutil, ou a minha percepção no encontro com esse contexto, o que ele fazia 

surgir, talvez só as metáforas deem conta, só a poesia consegue alcançar ou se aproximar 

do silêncio vertical das experiências.  

Enquanto a linha de preto velho fazia surgir uma paz infinita, um gosto de paz no 

corpo todo, um lugar onde finalmente se respira, uma sensação de reconhecer uma 

sabedoria que é e não é apenas sua, a aproximação com a linha dos caboclos me fazia 

árvore, flecha, grito de guerra, confiança, determinação, a coragem dos heróis. Em torno 

de toda minha pele circulava uma força, sentida como calor e movimento, fresca como os 

banhos de hortelã. Dei permissão, dei espaço para essa força e meu corpo começou a se 

                                                           
52 Luiz Gonçalves Brito (2017), em seu artigo A vibração dos corpos: notas sobre uma teoria umbandista 

do intercâmbio mediúnico-energético, através de um olhar etnográfico, fala sobre o processo de 

incorporação como captação de vibrações sutis entre médium e entidade, como se houvesse um 

acoplamento das auras e não, contrário ao que circula no imaginário do senso comum, como um espírito 

que penetra o corpo de alguém, o entendimento da religião é de que há uma conexão entre os campos 

áuricos ou entre os corpos sutis do médium e a vibração do guia. 
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movimentar em uma espécie de gingado. Quando ainda não temos costume, “a força” 

chega e te faz sentir desengonçada, como se você ainda não conseguisse afinar a escuta 

para dançar aquela dança, com aquele “outro” que é e não é você.  

Sentia uns “empurrões”, de dentro para fora, não controlava o ritmo dos 

movimentos. A cada gingada o antebraço subia na altura dos olhos como na capoeira, 

cumprimentava as pessoas assim, subindo o antebraço e tocando o antebraço do outro, 

criando o desenho da cruz. Quando o movimento foi cessando e o ponto cantado foi 

mudando, momento em que fui sentindo essa “força”, “energia” se diluindo, ficando mais 

distante, um cambono chegou bem no pé do meu ouvido e disse – vai bater a cabeça53 e 

agradecer a visita do caboclo! Eu fui tropeçando um pouco nas pernas, mobilizada e 

emocionada. Com o tempo fui percebendo que se emocionar após um processo de 

incorporação é muito comum, parecia para mim uma mistura de honra, de se sentir 

lisonjeada com uma visita do sagrado, mas não é algo que as pessoas racionalizam tanto, 

é uma emoção que toma, que chega e invade, especialmente nos Xirês54, quando um orixá 

se aproxima, ou o caboclo do orixá, e dança com/em você. Quando a dança acaba, uma 

emoção forte surge, o choro vem, ou quando um orixá, por meio de um médium, abraça-

lhe, geralmente quando esse orixá é seu orixá de cabeça, reverbera uma emoção e “axé” 

intensos – e se o sagrado dançar em você e profanar o seu corpo de uma maneira tão 

divina, e se você sentisse o colo de deus aqui?  

 

* 

 

Ponto para Oxóssi 

Oxóssi é o Rei das Matas, meu caboclo é de jurema 2x 

Okê caboclo, Okê caboclo 

Okê, Okê 

O meu caboclo é de Jurema 2x 

 

* 
 

3. Inspirações etnográficas 

 

                                                           
53 Levar a cabeça ao chão é um ato encontrado em várias ritualísticas religiosas. Pode ser lido como uma 

espécie de reverência, devoção, entrega. Na Umbanda, “bater cabeça” denota respeito à hierarquia, aos 

sacerdotes e dirigentes do terreiro, à ancestralidade, aos orixás, guias e etc. Alguns pontos/cantos de 

Umbanda são dedicados a esse momento. 
54 Xirê é uma palavra Yorubá que significa roda, ou dança para a evocação dos Orixás conforme cada 

nação. Ela é mais usada no candomblé, no entanto, dependendo da Casa de Umbanda, utilizam-se esse 

termo para se referir aos pontos cantados para os Orixás, geralmente no início dos trabalhos.  
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Neste percurso, em que sou ao mesmo tempo sujeito atravessado pela experiência 

religiosa e pesquisadora, escolhi o caminho de deixar com que o mergulho fosse potência, 

uma presença, e não uma falta. Escolho a perspectiva de que existe a possibilidade de 

gerar conhecimento, desde dentro, mesmo estando embrenhada ao que se pesquisa, 

assumindo uma postura não dual, não dicotômica, mais paradoxal – assumindo que pode 

haver distanciamento mesmo na fusão. Por sorte, tantos outros vieram antes de mim e 

falaram sobre isto. 

Fabine Gama (2020), professora de antropologia da UFRGS, explica a 

autoetnografia55, afirmando que não há um consenso ou uma definição rígida sobre seu 

conceito. Ela pontua que algumas pessoas a definiriam como um gênero autobiográfico 

de pesquisa, conectando o pessoal ao cultural, outros, por outro lado, diriam que é uma 

metodologia de pesquisa que descreve e analisa experiências pessoais, ou mesmo 

experiências culturais mais amplas, acomodando a subjetividade e reconhecendo-a. Para 

a autora, trata-se de um caminho metodológico que assume a influência da pesquisadora 

na pesquisa e que exige múltiplas camadas de reflexividade, uma vez que a pessoa que 

pesquisa é também pesquisada. Autoetnografia experimenta com formas, estruturas e 

conteúdo, investe na expressão das emoções como forma de abordagem cultural, assume 

muitas formas, tais como: autoetnografias performáticas, críticas, experimentais, 

confessionais, realistas, descritivas. Nessa perspectiva, a pessoa que pesquisa está visível 

no processo e o engajamento pessoal se torna o próprio meio para refletir, analisar e 

criticar o entorno. São trabalhos que rejeitam conclusões, já que são concebidos como 

relacionais e processuais, considerando-se que tratam de experiência e não de “dados”. 

Metodologia corporificada cujo tema já atravessa a vida da pessoa que pesquisa. 

Patrícia Birman (2002), ao falar sobre a obra de Vagner Gonçalves da Silva56 O 

antropólogo e sua magia, tese de doutorado do autor, afirma que o pesquisador prioriza 

uma antropologia feita em primeira pessoa e valoriza a dimensão dialógica da experiência 

com todos os sujeitos envolvidos. Baseada na obra de Gonçalves da Silva, Birma (2002) 

destaca que “o pesquisador não consegue jamais se desvencilhar de si mesmo nem das 

injunções”, que não existe de fato um relato etnográfico totalmente objetivo: 

                                                           
55 Fala gravada para o podcast Fazeres etnográficos em tempos de pandemia, resultado de disciplina 

ministrada por Juliane Bazzo, professora visitante do Programa de Pós-graduação em Antropologia da 

Universidade Federal da Grande Dourados (PPGAnt/UFGD), durante o segundo semestre do regime 

acadêmico remoto emergencial de 2020. 
56 Vagner Gonçalves da Silva é professor no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. 

Sua atuação acadêmica é dedicada principalmente às temáticas da etnografia das populações afro-

brasileiras, antropologia urbana e teoria antropológica. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLobe-LHB6759f1d3WgZ4q901vcVUvOByW
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O Antropólogo e sua magia foi minha tese de doutorado e eu costumo dizer 

que ela nasceu de inquietações relativas à minha própria trajetória pessoal. A 

minha participação no mundo do candomblé e, ao mesmo tempo, no mundo da 

academia fez com que a minha trajetória fosse um pouco inversa daquela 

normalmente considerada como dos pesquisadores que vão estudar terreiros. 

As pessoas que vão estudar terreiro, em geral, acabam tendo uma relação com 

o mundo do candomblé de envolvimento. Isso é histórico. Desde Nina 

Rodrigues, passando por Arthur Ramos, Roger Bastide, e por aí vai. Eu tive 

uma história contrária, eu já tinha envolvimento com a religião e, quando eu 

fui para a pesquisa com a religião, foi preciso fazer um movimento que, 

naquele momento, me parecia interessante, que era me distanciar daquele 

universo que, para mim, era considerado já sabido, já dado. Então tive que me 

colocar num outro ponto de vista, para ver como eu poderia ler aquele universo 

dentro de uma outra chave. Fazer isso não foi uma coisa muito fácil, eu tive 

uma certa dificuldade, na medida em que eu precisava me colocar em 

perspectiva e colocar em perspectiva as pessoas que eu conhecia, que eu tratava 

como amigos, vamos dizer, como irmãos e irmãs dentro do terreiro (SILVA, 

2016. p.323). 

 

 Ao longo da história da antropologia os paradigmas que a sustentavam foram se 

transformando. Em seu surgimento, ancorava-se na ideia de distanciamento, de olhar 

outra cultura a partir de uma perspectiva que não incluía a si mesma como recorte ou 

filtro, tampouco se considerava como inserida dentro de outra cultura e contexto. Em seu 

surgimento, a antropologia não abria espaço para considerar o olhar dos sujeitos 

“observados”, mas se apoiava numa interpretação sem levar em conta o fato de que a 

mesma dependia do observador. No processo de mudança de paradigma, a antropologia 

foi dando lugar ao olhar de quem olha e passava a considerar o olhar do antropólogo como 

parte da leitura de mundo. D’a Carta de Pero Vaz de Caminha aos Diários de Carlos 

Brandão, a forma como o antropólogo vive sua experiência de encontro com a diversidade 

se transformou. O olhar foi assumindo caráter de leitura, de interpretação de um sujeito 

em relação e a etnografia chega a ser chamada de ficção persuasiva por Marilyn Stratern: 

 

Preparar uma descrição requer estratégias literárias específicas, a construção 

de uma ficção persuasiva: uma monografia precisa estar arranjada de tal 

maneira que possa expressar novas composições de ideias. Essa se torna uma 

questão sobre sua própria composição interna, a organização da análise, a 

sequência pela qual o leitor é introduzido a conceitos, o modo como as 

categorias são justapostas ou os dualismos são invertidos. Dessa forma, quando 

o escritor escolhe (digamos) estilo “científico” ou “literário”, ele assinala o 

tipo de ficção que faz; não se pode fazer a escolha de evitar completamente a 

ficção [...] Nesse quadro, o desejo literário e persuasivo é inerente à produção 

de todo texto. O texto etnográfico é literário porque busca certo efeito sobre o 

leitor, e essa noção de efeito – e eficácia – são importantes ao longo de seu 

trabalho (STRATERN, 2013, p.45). 
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4. Religiões afro-brasileiras na América Latina 

 

Para começarmos a compreender a potência dos cantos de fé/festa sobre o qual 

tecemos reflexões nesta pesquisa, precisamos nos reconectar com suas fontes originárias, 

voltar-nos para o grande berço de uma cultura plural, uma mescla, um mexido, uma 

mistura, repleta de vestígios de colonizados e colonizadores, vestígios de povos 

escravizados que tiveram um lugar fundamental na criação do que conhecemos hoje como 

Brasil, mesmo que essas referências tenham permanecido à margem dos livros de história. 

Há muito mais da África no Brasil do que sonhamos, há muito mais dela nas Américas, 

sobretudo e não por acaso a cultura religiosa africana que encontrou na América Latina 

um campo ressonante, em que a fé na cultura africana é vivida na atmosfera de celebração, 

de sonoridade, de musicalidade.  

No documentário Atlântico Negro – na rota dos orixás57 é retratado o papel do 

continente Africano na constituição da sociedade brasileira. Há uma similar estruturação 

cultural entre os povos africanos e seus descendentes nessas terras: a religiosidade, a 

musicalidade, a fala, os hábitos e outras manifestações culturais. Para se compreender as 

reverberações entre África e América é necessário desconstruir visões etnocêntricas sobre 

o continente Africano, como a ideia de um território em constante estado de guerras 

étnicas e civis, de fome e total miséria. É necessário nos voltar para o lado cultural da 

África, que deu origem ao candomblé e outras religiões presentes no território brasileiro. 

Importante destacar, houve um forte intercâmbio (forçado) biológico, econômico e 

cultural entre Brasil e África. Cultivar um outro olhar sobre a África, nesse sentido, ajuda-

nos a compreender a nossa própria história, os hábitos sociais e os costumes oriundos 

dessa terra tão parte de nós e ao mesmo tempo tão desconhecida. Na origem da sociedade 

colonial, o nosso país ficou marcado pela questão do racismo e pela exclusão dos negros. 

De modo algum esta é apenas uma questão do passado, tendo em vista que essa 

problemática racial continua a reverberar em nosso cotidiano, de diferentes formas. 

Vagner Gonçalves da Silva (2011, informação verbal58) nos apresenta uma visão 

antropológica sobre a formação das religiões afro-brasileiras, explicando que, além do 

                                                           
57 Filme dirigido por Renato Barbieri, em 1998, filmado no Maranhão, Bahia e Benin. O documentário faz 

uma viagem no espaço e no tempo em busca das origens africanas da cultura brasileira partindo das mais 

antigas tradições religiosas afro-brasileiras: o candomblé e o tambor de Mina. A obra transporta o 

espectador para a terra de origem dos orixás e voduns, o Benin, onde estão as raízes da cultura jeje-nagô. 
58  Curso presencial, ministrado na USP, proposto pela FUNARTE, intitulado: Religiosidade afro-brasileira 

e seus diálogos com a arte, 2011. 
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olhar do religioso que tem aquela perspectiva como uma forma de compreender e viver o 

mundo, o antropólogo precisa olhar a própria lente.  Conforme ainda explica, as religiões 

afro-brasileiras são construídas também como uma forma de resistir e de preservar a 

memória. Portanto, consistem não apenas em sistemas religiosos em si, mas também na 

memória da escravidão, memória da diáspora dos povos africanos que vieram para as 

Américas, mais especificamente para o Brasil. 

De acordo com o autor, as religiões afro-brasileiras derivam de três grandes 

grupos: povos nativos, colonizadores católicos e povos africanos escravizados. Nas 

religiões indígenas que estavam aqui no Brasil, os deuses eram associados à natureza, 

havia a presença do transe, o uso de materialidade ritualística, como a presença da fumaça, 

dos cachimbos e do maracá, da dança, da sonoridade, da corporalidade e da alimentação 

ritual (antropofagia). Quando chega o catolicismo e já encontra as religiões indígenas 

estabelecidas, começa a construir um conjunto de sistemas, que alguns chamam de 

sincretismo, através do qual é possível estabelecer diálogos com a cultura instaurada pelo 

contexto apresentado, como se uma cultura olhasse para a outra, as duas se olham, não 

ignorando a imposição do poder católico sobre esses povos nativos colonizados. 

A religião católica era imposta, ela trazia ao cenário que se instaurava santos, 

mártires, relíquias, transe místico e a presença de seus objetos sagrados, como a hóstia. 

Igreja e Estado eram unidos e isso configurava um contexto em que a igreja tinha muito 

poder. No entanto, o catolicismo não era o mesmo de hoje. Naquela época, os santos 

tinham um papel muito grande, deus ocupava um “segundo plano”, existiam vestígios e 

traços politeístas claros. Esse catolicismo era também a religião dos transes místicos e do 

arrebatamento, onde os santos apareciam, não estavam tão longe dos homens, 

conversavam conosco. Havia a ideia do sacrifício muito forte, do filho de deus sacrificado 

– Jesus. Eram também presentes a transubstanciação da hóstia, e vinho, nas formas do 

corpo e do sangue de Cristo.  

Portanto, pode ocorrer uma ressonância entre o catolicismo, as religiões indígenas 

presentes no territótio brasileiro e as religiões de matriz africana. Isso ocorreu, segundo 

Vagner Gonçalves Dias, de forma muito distinta nos EUA, onde o que vigorava era o 

protestantismo. Não se constituiu lá nada similar à Santeria cubana, ao Voudu Haitiano, 

ou ao Candomblé. No protestantismo, presente na colonização da América do Norte, não 

existiam as mesmas características que a igreja católica apresentava no tempo da 
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colonização brasileira, o que resultou em uma forte ressonância entre as três culturas 

citadas, na América Latina. Tal ressonância pode ocorrer aqui, porque essas religiões 

tinham uma conexão estrutural, em que alguns elementos poderiam se relacionar e serem 

ressignificados.  

Quando as religiões africanas chegaram ao Brasil, o que Gonçalves da Silva 

chama de efeito de circularidade aumenta, pois essas religiões também têm deuses 

associados à natureza, diferentes deuses (orixás). A escravização dos povos africanos se 

dá na região da África ocidental, em dois grandes grupos: sudaneses e bantos (na região 

central). Os africanos escravizados eram capturados e exportados para América Latina e 

América do Norte, em vários ciclos de exploração dos países colonizadores, como açúcar, 

café, algodão, a extração de madeira no início do período, entre outros. No Brasil, mais 

de 5 milhões de pessoas escravizadas foram trazidas da África. 

 Os povos escravizados que chegaram nas Américas não possuíam apenas uma 

religião, eram múltiplas as religiões, mas, basicamente, acreditavam em deuses da 

natureza – vodus, orixás (como ficou popularizado no Brasil). Portanto, deuses indígenas, 

santos da igreja católica e orixás estavam todos relacionados à natureza, com algumas 

exceções de santos católicos. Santa Bárbara, por exemplo, era ligada à tempestade, 

encontrava uma similaridade com Iansã, orixá do vento, do movimento, das tempestades; 

Nossa Senhora dos Navegantes, divindade da água, podia ser relacionada à Yemanjá. Por 

isso, quando os deuses africanos chegaram ao Brasil já tinham nessa circularidade um 

lugar onde podiam se relacionar. 

As religiões de matriz africana que chegaram eram religiões de incorporação 

(SILVA, 2011) – deus no próprio corpo. Religiões de forte materialidade, de objetos 

sagrados, que não se confundem com imagens do sagrado, e sim são considerados como 

sagrados em si. Que tinham como característica uma religiosidade que envolvia 

alimentação ritual, sacrifício e sacerdotes. Na chegada, ademais do encontro com a cultura 

indígena e a cultura do colonizador, essas religiões produziram outras várias, como o 

camdoblé, a umbanda, o tambor de minas, e o batuque, justamente porque essas três 

matrizes podiam dialogar por suas semelhanças estruturais. Seus sistemas conversaram 

entre si e se associaram, sem, no entanto, se confundir. Um pode estar ao lado do outro, 

Ogum e São Jorge, foram associados, mas não são confundidos. Vagner Gonçalves da 

Silva (2011), a esse respeito, pontua que os signos da cultura são polissêmicos e operam 

através de forças simbólicas, assim como São Jorge pode ser associado a Ogum se 
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olhamos para o aspecto do guerreiro, ele também pode ser associado a Oxossi, se 

consideramos seu aspecto caçador. 

Considerando esse fator de circularidade apresentado pelo autor/palestrante, 

apesar da violência e dominação que existiu, da cultura branca sobre as outras, impondo-

se uma dominação cultural e religiosa, houve, ao mesmo tempo, muita produção de 

significado desse encontro – carnaval, samba, capoeira, expressão corporal, música 

popular brasileira. Nosso ethos, a forma como nos apresentamos, está relacionada às 

influências religiosas, ao encontro cultural e religioso entre santos e orixás. 

 

 

4.1.A Umbanda no Brasil 

 

Umbanda é um sistema religioso genuinamente brasileiro que se formou a partir 

do encontro étnico, espiritual e cultural de três matrizes formadoras da brasilidade – raiz 

indígena, raiz africana e a raiz euroasiática ou indo-ariana (NETO, 2019, informação 

verbal59). É uma religião em que o sincretismo é a síntese, sua marca principal. Um dos 

denominadores comuns da ritualística umbandista é a manifestação de caboclos, crianças, 

pretos velhos, exus, pombo-giras, entre outros. 

Assim como o “surgimento” do próprio Brasil, a narrativa sobre o nascimento da 

Umbanda vai variar do lugar de fala, teria ela sido “fundada” realmente? A história 

encontrada em muitos livros de Umbanda (mesma narrativa passada para os filhos de 

umbanda pelos sacerdotes nos terreiros que frequentei e acompanhei) é a de que ela nasce 

a partir de uma manifestação mediúnica em um centro kardecista. Conta Lygia Maria 

Marino, neta de Zélio Fernandinho de Moraes60, que, em 1908, seu avô tinha dezessete 

anos e manifestava problemas psiquiátricos que os médicos não estavam sabendo ajudar, 

então foi levado à federação kardecista. Segundo o relato, as entidades que se 

manifestavam através dele eram muito mais articuladas e maduras do que a sua idade 

permitiria, então as pessoas se espantavam com a sabedoria que ele revelava nas palavras. 

Foi então que uma entidade se identificou como Caboclo das 7 encruzilhadas. O 

                                                           
59 Definição dada pelo pai de santo Thomé Sabbag Neto, no documentário da série Retratos de Fé, 

produzida pela TV Cultura. A série aborda várias religiões, em diferentes episódios. Pode ser apreciada no 

endereço virtual: https://tvcultura.com.br/playlists/235_retratos-de-fe-retratos-de-fe_3Rc5Q1KRLh4.html. 
60 Conhecido médium que, segundo consta nos relatos de livros e relatos orais de mães e pais de santo da 

umbanda, manifestou através de incorporação a entidade Caboclo das 7 encruzilhadas que afirmou que iria 

fundar uma religião na qual todos seriam bem vindos – pretos velhos, índios, crianças, entre outros. 
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kardecismo, religião mais aceita pelo branco no Brasil, à época, e que acolhia a ideia da 

existência de espíritos, não aceitava caboclos, ou entidades que se identificassem com 

figuras que estariam à margem, no entanto essa entidade, que se manifestou através do 

médium, avisou que fundaria uma religião na qual todos seriam bem vindos - pretos 

velhos, caboclos, guardiões, as meninas (pombogiras), entre outras entidades. A umbanda 

teria, assim, surgido de um movimento de acolhimento e inclusão. 

Yakekerê Maria Elise Rivas61(2019) refere-se à umbanda comparando-a a uma 

linha de pontas extremas, unidas pelo meio, onde de um lado estaria a referência cristã e 

na outra a referência africana, ou seja, dependendo da casa, as influências variam, 

heterogeneidade em que existem cruzamentos e tendências mais acentuadas para um 

extremo ou para o outro. Desse modo, são as diversas “escolas”, modos de praticar a 

Umbanda. A hierarquia é constituída por Olorum (deus) – orixás – guias, dentro de guias 

há muitas outras subdivisões hierárquicas. Cada orixá rege um campo do conhecimento 

e do universo e também está associado a diferentes elementos da natureza. 

Diferentemente do Candomblé, em que se manifestam somente os Orixás para 

dançar através dos iniciados, a Umbanda, que também reverencia os Orixás, incluí nos 

trabalhos o atendimento e aconselhamento através dos guias de suas diversas linhas. Nos 

atendimentos, o médium incorpora entidades. O entendimento sobre incorporação, 

segundo a Ialorixá Maria Elise Rivas é de que sendo nosso corpo formado por um 

composto eletro-magnético, em que há a parte visível e a parte sensível, há um 

acoplamento, uma aproximação entre o campo eletro-magnético do médium e da entidade 

– há um encontro entre o invisível do médium e da entidade, “a entidade não nos ‘possui’, 

eu não saio e ela não entra. A entidade não me agride, mas simplesmente atua no campo 

sútil do médium”. 

O pai de santo, Babarolixá Diego de Bará, dirigente da Casa de Umbanda Rosa 

Maria, onde trabalhei como médium entre 2016 e 2019, dizia que a incorporação se dá 

“50% e 50%” e falava dos atendimentos como uma parceria entre médium e guia. O 

médium está ali e o guia que se manifesta também se utilizaria dos conhecimentos e da 

experiência do médium para realizar as consultas e vice-versa. Então, quando o 

consulente é atendido ele não está sendo atendido pelo guia apenas, está sendo atendido 

                                                           
61 Ialorixá ou mãe de santo - sacerdotisa, sucessora de Francisco Rivas Neto, e pesquisadora das religiões 

afro-brasileiras, autora de vários livros e artigos acadêmicos, na área de Teologia Afro-brasileira e Ciências 

da Religião. Foi professora e vice-diretora da FTU, Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, instituição 

religiosa sem fins lucrativos da qual é atualmente a dirigente. 
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também pelo médium acompanhado pelo guia. Isso inclui a qualidade de alinhamento 

entre médium e entidade e explica porque há momentos em que o atendimento não parece 

realmente ser potente como outros. Em minha experiência de incorporação, sentia essa 

dança, esse dançar com e compreendi que há momentos em que um (médium/guia) 

conduz mais o outro. 

Os guias, divindades que se manifestam, são chamadas também de ancestrais 

ilustres, de acordo com pai de santo Thomé Sabbag Neto (2019), são ancestrais da 

humanidade que se revestiam de uma forma simbólica humana, de crianças, de guerreiros, 

de povos escravizados, de indígenas para ajudar a humanidade, fortalecer suas virtudes e 

melhorar a qualidade de vida. 

Das entidades, os exus são as menos compreendidas e mais discriminadas do 

panteão afro-brasileiro. Há o Exu Orixá, também chamado Bará, e há, na umbanda, os 

exus guias – o masculino, chamado de guardião, e o feminino, chamado de pombogiras.  

 

Na África ocidental, entre os fon-ioruba, Légba ou Exu é um deus mensageiro. 

Senhor da fertilidade e do dinamismo, participou da criação do mundo e dos 

homens. É o guardião da ordem e, por ser um trickster, também da desordem. 

É temido, respeitado e saudado sempre em primeiro lugar. É cultuado num 

pedaço de pedra (laterita), num montículo de terra em forma de cabeça humana 

de onde se projeta um grande falo(ogó), ou numa estátua antropomórfica 

enfeitada por búzios. Do topo de sua cabeça pende para trás uma trança em 

forma de pênis, faca ou de outra face. Em sua mão leva o cajado, também em 

forma de falo, que ele usa para se movimentar. Recebe como sacrifício o 

sangue de animais (bodes, galos pretos, cães e porcos) e libações de bebidas 

alcoólicas e azeite de dendê. Seu culto se realiza preferencialmente nas 

encruzilhadas e nos pontos limítrofes das casas (lugar de passagem) e nos 

mercados (lugar de trocas). Com a chegada do cristianismo à África, a partir 

do século XVI, Exu foi interpretado negativamente como um “Príapo negro” 

e seu culto considerado demoníaco. Os animais que lhe eram sacrificados 

foram associados ao diabo, pintado nas gravuras europeias como um ser 

antropomórfico (com chifres, rabo e patas de porco ou bode) ou um “cão 

negro”. Exu “comia” em sacrifício na África os corpos dos animais que 

“davam corpo” ao diabo imaginado na Europa. Um dos resultados desse 

“círculo vicioso hermenêutico” foi uso do termo “Exu” como tradução da 

palavra “Demônio”, na versão ioruba da Bíblia; [...] Exu é louvado em espaços 

públicos, como encruzilhadas, matas, cemitérios, pedras, em estradas de terra, 

na areia das praias, ao pé de árvores, em mercados públicos, na entrada de lojas 

etc. São lugares limítrofes ou de passagem. [...] Na umbanda, o espírito desse 

malandro, boêmio amante da noite e da rua, que geralmente morre assassinado 

por faca ou tiro numa briga por mulher, dívida de jogo ou outro vício, é 

cultuado como Zé Pilintra. A Pombagira é um Exu feminino que desafia a 

ordem patriarcal da sociedade brasileira por meio da não aceitação da 

subordinação da mulher aos papéis domésticos tradicionais de esposa e mãe. 

Como “mulher da rua” e não “da casa”, a Pombagira, no estereótipo da 

prostituta, questiona o lar, a família, a maternidade e o casamento como as 

únicas possibilidades de ação da mulher ou de expressão do feminino (SILVA, 

2012, p. 1087). 
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Sendo assim, Exu não está preocupado com a moralidade e as convenções, mas 

com a felicidade das pessoas, sua postura relativiza os comportamentos que são vistos 

como praga social. Exu e exus são essenciais para o terreiro, dentro da concepção 

umbandista, sem exu não se faz nada. Ele constitui e lida com as forças que o terreiro 

precisa para operar. 

 

* 

O Sino da igrejinha faz blém blém blom 

O Sino da igrejinha faz blém blém blom 

Deu meia-noite o galo já cantou 

Seu Tranca-Ruas que é o dono da gira 

Oh corre gira que Ogum mandou 

O Sino da igrejinha faz blém blém blom 

O Sino da igrejinha faz blém blém blom 

Deu meia-noite o galo já cantou 

Seu Tranca-Ruas que é o dono da gira 

Oh corre gira que Ogum mandou 

Seu Tranca-Ruas que é o dono da gira 

Oh corre gira que Ogum mandou 

Ponto para Exu ( popular nos terreiros de umbanda) 

 

* 

 

A ritualística umbandista forma um universo extremamente simbólico, em que os 

pais e mães de santo têm as mesmas funções a cumprir. A depender do terreiro/casa pode 

haver 30 cargos de santo, as principais são pai ou mãe de santo, mãe e pai pequeno e seus 

filhos e há a orquestra do terreiro, fundamental para os trabalhos, composta pelas pessoas 

que cantam ou “curimbam”, o(s) ogã(s) que tocam os atabaques. Dentre os filhos há 

diferentes graus de iniciação.  

Os ritos/giras podem ser fechados (só participam pessoas que fazem parte do 

terreiro) ou abertos. Quando abertas, as giras se dão em forma de consultas de 

comunicação ou passe. Os ritos internos, quando ocorrem, são de caráter iniciático, para 

capacitação magística, isto é, mediúnica dos participantes. Há também festas abertas à 

comunidade, batismos e casamentos. Os passes são realizados com as entidades 

incorporadas e servem, dentro da perspectiva umbandista, para reequilibrar o axé, retirar 

o que não é benéfico. Nos trabalhos há forte presença de ervas e elementos da natureza, 

há também elementos relacionados a cada linha de atendimento, por exemplo, charuto 

para exus, café e cachimbo ou pito de palha para o preto velho, dentre outros. 
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Quem participa da corrente mediúnica do terreiro, também chamado filho de 

umbanda, tem suas obrigações, firmezas, oferendas relacionadas às linhas de trabalho e, 

através desses pequenos ritos, vão criando intimidade e afinidade com os guias que vão 

acompanhá-los no caminho. Os filhos de umbanda têm obrigação com os guias e com 

seus orixás: alimentam a relação, por meio de firmezas, presentes e oferendas. Segundo 

Yakekerê Maria Elise Rivas (2019), o princípio da oferenda é o equilíbrio da força, 

manutenção do axé coletivo do terreiro. 

Além da narrativa de fundação da umbanda, descrita acima, há uma outra que 

conta a “origem”. Essa segunda narrativa aparece na fala dos pretos e descendentes 

diretos dos povos escravizados, dos praticantes do Candomblé e da Umbanda e é mais 

velada. Nessa outra narrativa, fica mais explícito que as religiões afro-brasileiras 

começam com os povos escravizados e trazidos para o Brasil, tendo em suas bagagens as 

próprias crenças e visão de mundo, informando-se que a narrativa de fundação, com Zélio 

Fernandinho de Moraes, médium branco, em um centro kardecista, foi apenas uma forma 

de oficializar práticas, ritos e manifestações que já ocorriam, fazendo do acontecimento 

um marco, pois “legitimou”, para uma parte da sociedade, que já se abria para o 

espiritismo kardecista, a umbanda – com seus traços indígenas e africanos. 

 

Figura 3 - Fotografia de Zélio de Morais (1891-1975) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.aecurubatan.org.br/historia-da-umbanda/ 

 

4.2.Umbanda em Uberlândia 

 

Vidas aquecidas pelo calor da oração, pela fumaça da defumação embebidas 

nas ervas maceradas, se confundem com as vozes em comunhão com o 
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multicolorido das guias com sabor do ajeum e o calor das velas em combustão, 

histórias que se cruzam nas Encruzilhadas da vida. (KATRIB, 2017)62 

 Há décadas, na cidade de Uberlândia, cultuam-se os orixás. Tais práticas foram 

difundidas e vividas como um importante movimento de resistência social. Roberta 

Lourenço Cunha (2010) realizou um estudo comparativo entre terreiros da cidade, 

apontando que, após a década de 1940, o crescimento de Uberlândia e a inauguração de 

comércios distantes do centro favoreceu o crescimento da periferia e fixação da população 

negra em diversos lugares do município. Nessa época, o Bairro Patrimônio tinha a maior 

concentração de negros, seguido da região do extinto Bairro das Tabocas (a região do 

atual Bairro Bom Jesus) e também os bairros Martins, Cazeca e Vila Osvaldo. Foi 

justamente um desses bairros que escolhemos para atingir o objetivo da pesquisa. Mais 

especificamente o bairro Osvaldo Rezende, lugar onde se deu a origem do primeiro 

terreiro de Umbanda da cidade de Uberlândia. A população negra se organizava às 

margens da cidade, “construíam suas casas uma do lado da outra, aproveitavam o mesmo 

espaço para se abrigarem. E com isso a comunidade negra aglutinava-se um mesmo 

perímetro periférico” (CUNHA, 2010) 

Muitos que frequentam os terreiros são trabalhadores, que vivem em seu 

cotidiano a experiência da luta social. É a dificuldade da consulta em um 

hospital público, é o transtorno do desemprego, é o incômodo da dívida. Em 

terreiros como o de Dona Lazinha, coordenadora da casa Pai Chico de 

Aruanda, em que a presença de médicos, psicólogos, empresários e outros 

profissionais com maior renda é, inicialmente, por motivos semelhantes aos 

que acometem os trabalhadores. São necessidades, vivenciadas de diferentes 

formas por cada um dos sujeitos, que são ali abrandadas por palavras macias 

de espíritos, considerados por todos, como de luz (LOPES, 2011, p.4). 

 

A autora afirma que o lugar da reza foi também o local em que inúmeras crianças 

realizavam a refeição, assim como o espaço foi pronto-socorro para inúmeros 

trabalhadores, que ocupavam quartos improvisados em busca de tratamento. O cenário da 

procissão foi também espaço de celebração e festa, espaços de socialização, laços de 

amizade, matrimônio e também de disputas. Uma grande parte da composição desses 

terreiros é feita de pessoas pobres e negras, embora isso venha mudando cada vez mais, 

à medida que a umbanda se popularizava entre as pessoas de classe média, os  

universitários, etc. O público busca nas entidades respostas para os problemas do lar, de 

                                                           
62 Fragmento de áudio gravado para o filme Agô, minha mãe, agô, que fala sobre as mulheres que 

protagonizam a prática das religiões afro-brasileiras em Uberlândia, filme dirigido por Nara Spreebow, 

2017. 



78 
 

saúde, das relações, de trabalho e dinheiro. Uberlândia, uma cidade ambígua, que se apoia 

sobre a imagem do “progresso”, abriga mais de 240 terreiros de culto aos orixás, com 

muitos seguidores, de várias classes sociais. 

Mesmo com toda a dinâmica urbana, com importantes alterações no cenário da 

cidade, ou mesmo com toda prática progressista que podemos acrescentar 

sobre a cultura de Uberlândia, os terreiros existem, e em uma quantidade 

impressionante. Segundo dados da própria Prefeitura Municipal de Uberlândia, 

por meio de órgãos internos, há uma grande quantidade de terreiros de 

umbanda tradicional, omolokô, keto, angola. Em geral, são terreiros que 

funcionam de forma improvisada, em espaços pouco aconchegantes, e com 

público bastante diverso. O público dos terreiros é, basicamente, dividido entre 

médiuns, que trabalham na casa, e assistentes, que apenas freqüentam o 

ambiente. Os médiuns não necessariamente precisam incorporar alguma 

entidade, mas devem participam da roda mediúnica. Nessa roda, podem passar 

pelo processo de incorporação e realizar as consultas espirituais, ou auxiliar na 

comunicação entre a entidade e o visitante que realiza a consulta. Os médiuns 

que prestam assistência sempre são mais numerosos, pois a incorporação não 

é algo espontâneo, podendo levar anos para ser dominado pelo médium 

(LOPES, 2011, p.2). 

 Um dos terreiros mais tradicionais na cidade de Uberlândia é a Tenda Coração de 

Jesus, dirigida por Mãe Irene. A década de 1940 foi muito importante para a cidade, foi 

um momento de crescimento econômico e grandes desenvolvimentos. Nesse mesmo 

período, uma importante família mudou-se para a cidade, vinda do município de 

Miraporanga: uma família de negros de baixa renda à procura de atendimento médico 

para a filha de 15 anos de idade, Irene Rosa. A moça era jovem e nascera com problema 

cardíaco, e, como moravam na fazenda, precisavam vir à cidade procurar atendimento 

médico. Cansados das idas e vindas compraram uma terra no Bairro Vila Osvaldo 

(Osvaldo Rezende), onde construíram uma casa pequena. Irene e sua família 

frequentavam o kardecismo e durante as sessões a moça sentia a presença de uma entidade 

que não era bem vinda lá, pois não se aceitavam a incorporação de pretos-velhos. Por 

isso, Irene procurou outro espaço e foi ensinada por uma entidade denominada Pai João 

da Bahia, fundando assim o primeiro terreiro de Umbanda da cidade. Em 1947 surgia a 

Tenda Coração de Jesus, localizado no atual bairro Osvaldo Rezende. Sendo assim, Irene 

começou a atender na sala de sua casinha, mas cada vez mais a necessidade de um espaço 

maior surgia, já que em pouco tempo os atendimentos dobraram. Desde então, o terreiro 

vem se sustentando com a ajuda de arrecadações e leilões populares, doações, etc. Quando 

surgiu, a Tenda, assim como a maior parte dos terreiros de Uberlândia, realizava, além 

do atendimento espiritual, trabalhos assistenciais como escolinha de alfabetização para as 

crianças pequenas, a distribuição de sopa e doação de roupas para as famílias carentes. 
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5. Minha história na umbanda – Casa de Umbanda Rosa Maria 

 

Depois de adentrar a Umbanda pelo convite do Seu Giramundo (Casa de Caridade 

Amor Fraterno de Jesus) e ter começado um processo de desenvolvimento mediúnico, 

precisei me afastar, tive dúvidas de que fosse um caminho que eu realmente teria 

condições de percorrer com a dedicação que ele merecia. Naquele momento, também vivi 

um conflito interno em relação à conduta de algumas pessoas da casa e decidi me afastar, 

embora tenha sido uma escolha difícil.  

Finalizei o mestrado e comecei a dar aulas na Universidade Federal de Uberlândia, 

como professora substituta. Estava aguardando o horário de início de uma das minhas 

aulas, esperando a chegada dos estudantes, quando me atravessou um pensamento sobre 

o meu desejo de continuar a descobrir a Umbanda, sobre encontrar um outro espaço com 

o qual sentisse mais afinidade com as pessoas. Nesse exato momento, passaram pela porta 

da sala dois estudantes, muito alegres e, ao me ver, entraram ao recinto. Eu não tinha um 

contato direto anterior com nenhum deles, apenas de ver passar pelos corredores e saber 

que eram estudantes do curso. Em poucos minutos de conversa recebi um convite para 

conhecer a “casa”, que inicialmente acreditei ser a residência, havia me confundido 

porque não sabia que um deles era pai de santo (Babá), Diego de Bará, que me convidava, 

na verdade, para conhecer a casa/o terreiro do qual era o dirigente. Como o convite 

aconteceu de forma muito “gratuita” e ele veio no exato momento em que eu havia 

acabado de pensar sobre o tema, concluí que ele fora guiado até ali. Decidi comparecer, 

fazer uma primeira visita. 

Em minha primeira visita à Casa de Umbanda Rosa Maria, observara a porta de 

uma casa simples, de uma casa de fundo. Chão de cimento, simplicidade nos objetos, 

passando pela casinha de Exu63 na entrada – o que vim a saber depois. Havia cadeiras 

postas no quintal, literalmente um terreiro de casa. Em média 10 médiuns e Babá Diego, 

à época a casa atendia aproximadamente 30 pessoas, com o tempo chegaria a mais de 100 

pessoas, embora, recentemente, durante a pandemia, o número tenha ficado bem restrito. 

Foi curioso ver vários rostos conhecidos, sobretudo na consulência. Pela proximidade 

                                                           
63 Exu é visto como o protetor do terreiro, em todo terreiro existe uma casinha que é saudada pelos filhos 

assim que chegam, o local também pode ser chamado de tronqueira. Na tronqueira estão “assentados” Exus, 

Pombas Giras, Exus Mirins e outros – isso significa que ali são reverenciados através de velas pretas e 

vermelhas, objetos representativos, imagens, bebida etc. 
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com a universidade e pelos contatos de alguns médiuns, inclusive o Babá, que eram 

estudantes, foi possível reconhecer ali algumas pessoas. 

 Meados de Outubro de 2016, comemoração feita para Cosme e Damião, as 

crianças, os erês. Uma mesa repleta de doces e guloseimas. O Preto Velho que me atendeu 

era Pai Benedito das Almas, segurava entre os dedos do pé uma vela preta e branca, as 

cores de Omolú. Não me lembro de tudo que ele me disse nesse dia, mas me lembro da 

sensação. Como explicar a sensação “de axé”? Uma mudança na atmosfera, no ar, a 

sensação de descarregar, de se sentir mais leve, mais forte, mais protegido de si (da 

própria mente). Os trejeitos, o vocabulário, o sentimento de ser vista muito além da 

primeira aparência, de ter a alma vista. Eu estava em desalinho com minha mãe e recebi 

a orientação de entregar a ela sete rosas brancas. Fiz, sem questionar, sem entender muito, 

confiando de que aquela atitude daria conta de realinhar um descompasso, e deu.  

 Sempre relacionei essa dimensão “magística” ao movimento de levar para uma 

ação concreta uma intenção, essas ações concretas são também metáforas encarnadas. E, 

para mim, o fato de empreender ações ritualísticas com intenções claras já se configura 

como uma força muito poderosa que faz mover a vida. Costumava pensar que, 

independentemente dos guias, espíritos e orixás, quando criamos uma ação concreta para 

nossa intenção abrimos portas em nós mesmos. Talvez fosse a minha forma de relativizar 

a ideia de atos mágicos, reservas do racional, que davam a minha mente os argumentos 

para acreditar da minha forma. Acender uma vela para o “anjo da guarda”64 era como 

levar luz à própria consciência. Oferecer café aos pretos velhos era atitude de honrar a 

ancestralidade e a sabedoria que esteve aqui desde antes de nascermos. Oferecer um prato 

de doces às crianças era ato concreto de abrir o coração para doçura da vida, para a energia 

da brincadeira. Saudar o ponto de Exu na casa era como reverenciar o mistério do 

movimento da vida, respeitando o fato de que não temos muito controle sobre os 

caminhos que se apresentam. Servir vinho à pombogira era integrar e reverenciar o 

feminino não submetido, liberto e em paz com a próprio corpo, sexualidade e 

sensualidade – a sabedoria à margem da moral conservadora.  

Eu levei, portanto, sete rosas brancas e dei a minha mãe, como o Pai Benedito das 

Almas aconselhou. Essa atitude, de intenção encarnada, metáfora vivida, ação simbólica 

realmente gerou um efeito muito positivo em nossa relação. Trouxe limpeza, ternura e 

revigorou o amor e o respeito. Em mim ficava cada vez mais fácil ter fé na sabedoria da 

                                                           
64 Uma das primeiras firmezas que aprendemos a fazer, mesmo os consulentes, que não trabalham no 

terreiro, é firmar a vela branca para o “anjo da guarda”. 
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Umbanda, seja em sua dimensão magística, na compreensão da força da ação metafórica, 

nos feitos relacionados aos guias e entidades ou em ambos. 

Na Casa de Umbanda Rosa Maria (que recebe o nome da pombogira que é guia 

do dirigente da casa – Babá Diego de Bará) eu tive uma vivência muito rica que durou 

aproximadamente três anos. Nesse tempo em que acompanhei a casa, pude perceber 

ciclos se abrindo e se fechando, mudanças de procedimento e mudanças de espaço físico, 

mudanças em relação à forma como a casa se sustentava. Muito do que aprendi nessa 

relativamente curta experiência, nem por isso menos transformadora, veio desta Casa, do 

pai de santo e dos irmãos de santo que fizeram parte desse percurso. 

 

 

Figura 4 - Logo da Casa de Umbanda Rosa Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2021. 

Figura 5 – Babalorixá Diego de Bará 



82 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Corpo mediúnico da CRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2021. 

Logo que entrei, havia um atabaque, mas não havia ogã65 na casa. Em 

                                                           
65 O/A ogã é médium responsável pelo canto e pelo toque, tem um papel fundamental nos trabalhos, seja 

na Umbanda ou no Candomblé. 
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terreiros mais tradicionais, mulheres não tocam o atabaque, contudo, hoje, muitas 

casas são flexíveis em relação a esse tipo de regra e, na umbanda, sabe-se que cada 

casa tem as suas particularidades, de acordo com a regência. Eu não sabia tocar, 

mas o Babá insistiu que eu levasse o atabaque para casa e aprendi rapidamente o 

primeiro ponto base – Ijexá. Mais tarde a casa recebeu ogãs mais experientes e eu 

permaneci como “suplente”, ainda aprendendo as variações. Geralmente, os 

terreiros possuem três atabaques, a Casa de Umbanda Rosa Maria foi, aos poucos, 

trabalhando com dois e três. Uma faixa com as cores de Exú (vermelho e preto) 

é amarrada em cada um dos atabaques e velas são firmadas bem a frente de cada 

um. O atabaque é reconhecido nas religiões afro-brasileiras como a voz dos orixás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - A voz dos Orixás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, Diário de campo, 2018. 

Eu observava a forma como as ogãs da casa tratavam o atabaque antes de 

começar a tocar, percebendo que elas executam um pequeno e bonito ritual de 
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limpeza, colocando sobre seu coro a pemba66 e acariciando-o. Depois disso, 

colocavam a pemba em pó em alguns pontos do corpo, como pulsos e terceiro 

olho. Fui me aproximando do espaço do atabaque, às vezes substituindo, ou 

também dividindo a atenção com o desenvolvimento e o atendimento dos 

consulentes. Então, com o tempo, tornei-me oficialmente uma das Curimbeiras 

da casa. Curimbar significa manipular a energia da gira com a voz. A ação ou ato 

de curimbar, cantando, transforma o espaço e sustenta o rito. 

Toda vez que abro a percepção para observar os pontos de umbanda 

me deparo com a sensação de que é impossível isolar totalmente os 

pontos do universo sonoro em que surgem. O mar de sonoridade que 

é o terreiro. Também essa sonoridade se mistura com os cheiros 

diversos, o calor das velas, os sabores que sempre atravessam as giras, 

as sensações físicas causadas pela experiência de incorporação. Para 

mim que estou imersa ali é difícil pensar nesses cantos de fé de 

maneira isolada e mais como se fossem mais um elemento numa 

grande instalação, um elemento fundamental mas misturado a esta 

sinestesia. Dedos que estalam, palmas, orações, saudações aos orixás, 

olhos que se abrem e se fecham na conexão com os guias, a 

luminosidade, a atmosfera às vezes silenciosa também, o modo como 

falam as entidades em cada linha de atendimento, a voz do Babá. 

Neste mar de sons muitas vezes simultâneos os pontos vão ordenando 

e sustentando, trazendo e levando diferentes energias, corporalirades 

e momentos (Diário de Campo. 15/04/2018). 

Voz e atabaque vão compondo cada momento da gira, como se ambos nos 

orientassem sobre a ordem de cada acontecimento. Na Casa de Umbanda Rosa Maria a 

ritualística seguia esta ordem: reunião para ajustes ou gira de desenvolvimento mediúnico; 

passe dado pelos “doutrinadores” (médiuns que não incorporam); oração; pontos de 

defumação; saudação a cada orixá acompanhada dos pontos, da incorporação e da dança; 

pontos para trazer, sustentar e levar a linha de atendimento de passe (exemplo: pretos 

velhos, ciganos, baianos, caboclos que chegam apenas para fazer limpeza); pontos para 

trazer, sustentar e levar a linha de atendimento de comunicação (momento em que cada 

consulente conversa e se consulta com a entidade, individualmente); pontos de 

homenagem para a Rosa (Pombogira que deu nome à casa e que trabalha com o pai de 

santo); corrente para fechar o trabalho; ponto para “bater a cabeça” e encerrar o trabalho; 

limpeza física do espaço. 

                                                           
66 Giz de calcário presente nos rituais Africanos mais antigos e empregado em Cerimônias, festas, 

reuniões ou solenidades africanas. Na umbanda costumam desenhar pontos riscados no chão com 

a pemba, mas ela também é usada em forma de pó, para preparar o atabaque ou fazer limpezas 

energéticas. Os filhos de umbanda também são chamados de filhos de pemba. 
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Nesta ritualística tudo tem um sentido, cada objeto, canto e ação. A oralidade 

atravessa todos os momentos, seja enquanto se canta ou se fala. É importante ressaltar que 

diferentes pontos possuem diferentes funções, assim não se pode cantar um ponto de 

subida se a intenção é fazer com que os guias se aproximem. Após cada saudação, em 

que se pronuncia a frase que saúda o orixá ou entidade, todos batem palmas em direção 

ao chão e as palmas também são muito usadas ao longo da gira para acompanhar o 

atabaque e sustentar a energia que está sendo trabalhada. Durante o xirê – gira de orixás – 

há um instrumento, semelhante a um sino grande prateado ou dourado, que a ekedi67 toca, 

usado para convidar o orixá para dançar através de seus filhos. Quando o adejá é tocado 

um ou mais médiuns sentem a força de seu orixá e dançam enquanto os curimbeiros e o 

restante das pessoas reverenciam e batem palmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Ilustração do adejá durante pesquisa em campo 

 

Fonte: autora, Diário de Campo, 2018. 

                                                           
67 Braço direito do sacerdote que dirige a casa, geralmente é um cargo feminino dado a alguém que não vai 

trabalhar na linha de atendimento incorporativo e que tem a responsabilidade de dar assistência ao 

Babalorixá ou Ialorixá na condução dos trabalhos. 
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As incorporações são uma parte interessante desse contexto e as interpreto 

também como atitude de abertura em relação às sonoridades e intenções presentes, 

abertura que nos possibilita dar passagem para as energias arquetípicas relacionadas à 

religiosidade. Dar passagem corporalmente na atitude de se deixar guiar ou ser levado 

pelo desconhecido e pelo familiar. Há sensações difíceis de serem narradas de forma 

objetiva, que passam por um tipo de percepção sútil que não costumamos usar, 

geralmente, no cotidiano, mas que, à medida que me desenvolvi como médium, senti 

numa afinação interna que me permitia saber, por exemplo, qual seria a linha de 

desenvolvido trabalhada naquele dia, sem ter sido avisada. Essa percepção também passa 

pela sonoridade, já que os pontos relacionados às respectivas linhas nos visitam em 

momentos diferentes do dia, como se fossem, eles mesmos, as entidades. Percepção sútil 

que me permite, no trabalho de incorporação consciente, saber, sem saber como, o que 

dizer, o que realizar – como uma dança com o guia com quem se está trabalhando. Estou 

ali, mas acompanhada por qualidades de energia e forças que não conheço totalmente, 

embora escute e confie. A atitude de abertura presente me lembra muito os processos de 

criação em teatro, nos quais nos sentimos guiados por não termos a intenção de controlar 

previamente o que vai surgir. 

Sempre pensei e observei uma dimensão pedagógica neste caminho de 

aprendizagem espiritual do terreiro. Enquanto cambonamos para os guias e médiuns mais 

experientes vamos conscientemente nos familiarizando com os vocábulos e 

corporalidades de cada linha, com o conhecimento de correlação entre as ervas, os orixás 

e seus modos de uso para banhos, com as cores e o que simbolizam nas roupas, nas velas 

e guias. O que quero dizer é que, além do campo sutil mencionado acima, há uma grande 

parte que é o aprendizado do contexto, da cultura presente, o estudo que passa pela 

corporalidade e o convívio, mas também de trocas e leituras e que fazem diferença na 

relação que se estabelece com o trabalho e, dentro dele, com o canto. Se o ponto é visto 

como prece a atitude do cambono é outra. Se há a intenção do canto como forma de 

sustentação, de trazer e levar guias, o canto é então uma ação – uma ação ritual. 

 
 

5.1.Terreiro Umbanda de Nanã 

 
O segundo terreiro que elegi como contexto de pesquisa em campo é dirigido pela 

mãe de santo de meu pai de santo – Mãe Jandira. Como faço parte de outra casa, fui 

orientada pelo Babá a frequentar uma casa que tivesse afinidade com a nossa linha de 
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trabalho, por uma questão de proteção energética. Embora eu tenha encontrado muitas 

similaridades, também encontrei muitas diferenças. Conversei com a Mãe Jandira para 

ser uma observadora ali, para ter um espaço em que eu pudesse focar nos meus eixos de 

observação, não tendo que dividir a atenção com todas as demandas de trabalho de uma 

gira. 

O Terreiro Umbanda de Nanã, ao contrário da Casa de Umbanda Rosa Maria, fica 

na periferia da cidade – Bairro Morada dos Pássaros. Lá não chega asfalto e o acesso se 

dá por uma estrada de terra. Fazem parte do trabalho no máximo cinco médiuns, ao todo 

sete pessoas, contando a dirigente da casa e o ogã – em oposição aos quase 40 médiuns 

da outra casa. O espaço é literalmente um terreiro e os recursos são mais precários. No 

entanto, reconheço a força que é estar num lugar que justifica seu nome, entre pessoas 

negras que têm uma história direta com a religião, há mais tempo. Toda a família participa 

no terreiro, no congado, na folia de reis também. 

Reconheci nas minhas visitas quinzenais muitos pontos e procedimentos 

ritualísticos iguais aos da casa que frequento, mas havia uma qualidade de som no ar que 

era melhor, pelo número de pessoas ser menor, assim eu conseguia escutar mais 

claramente a letra dos pontos. A neta da mãe de santo, que trabalha como médium de 

incorporação, é quem curimba principalmente na gira. O ogã de lá não canta, só toca. Ela 

tem um modo de colocar a voz que lembra o gospel norte-americano e com isso percebo 

que o seu canto está atravessado por uma perspectiva do que seria cantar bem, que a 

comunidade também reconhece. No entanto, como ouvinte, é quando a mãe Jandira abre 

a boca e canta que sinto na pele o conceito de tradição como sendo aquilo que liga 

gerações e que é, ao mesmo tempo, atemporal. Muitas vezes me emocionei com a 

simplicidade daquela senhora, sua força e sua fé. Voz-Chama, que transforma. Voz – rede 

de pescador. Voz – lança e que se lança. 

Apresento, pois, a seguir alguns pontos cantados na casa, selecionados entre 

muitos. No xirê alguns cantos para Orixás são cantados em yorubá ou ketu. Na minha 

percepção esses cantos trazem uma qualidade de energia mais intensa, talvez por serem 

línguas antigas e serem eles mesmos mais velhos. 

 

PONTO DE DEFUMAÇÃO 
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Umbanda cherô, cherô, cherô 

Umbanda cherô. Cherô 

defumador ô 2x 

Salve as linhas de umbanda, sarava meu pai Xangô 

Salve Yemanjá, sarava, todo 

orixá Aué, auê Babá eu vou abrir 

seus caricós 2x 

Eu vou pedir licença a zambi. Eu vou abrir seus caricós 2x 

 

 
PONTO DE INÍCIO DO XIRÊ 

Na mata virgem, sucuri 

piô 2x Babá bate a 

cabeça, que oxalá 

mandou 2x 

 

 

PONTO OXALÁ 

Vejam que coroa tão linda, é a coroa de Oxalá 

2x Coroa que clareia a terra, clareia o céu, 

clareia o mar 2x 

 

 
PONTO DE SUBIDA NO XIRÊ 

No balanço do mar, ele vem 

No balando do mar, ele vem ele vai 2x 

 

PONTO PRETOS VELHOS 

Lá vem vovó, descendo a ladeira, com sua sacola 

É com seu patuá, é com seu umgunzá, ela vem de 

Angola 2x  

Eu quero ver vovó, eu quero ver 

Eu quero ver se filho de pemba tem querer 2x 
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CANTO III  

UM OLHAR SOBRE OS CANTOS DE CONGADA 

 

Nos tempos do cativeiro 

Havia um preto guerreiro 2x 

 

Ele é São Benedito 

Patrono dos congadeiro 2x 

 

E ela é nossa mãe, modelo de adoração 

Perdeu seu filho na cruz pra nos dar a salvação 2x 

 

( Canto de Congado, Terno de Congo – composição da capitã Neuza) 
 

 

1. Pertencimento e escolha  

 

O encontro com o congado é como estar diante de uma rocha cuja vista não 

alcança nem começo nem fim. Como estar diante de um rosto antigo e novo em constante 

metamorfose, o qual só posso contemplar, é como presenciar um fenômeno da natureza, 

como tentar imaginar a raiz mais antiga da árvore mais velha, como se deparar com um 

mistério grandioso, sobre o qual escrevo amparada por minhas sensações, impressões e 

pelas relações tecidas. Movimento feito de som e cantoria, mas cuja força deixa um rastro 

de silêncio. Um silêncio daquele tipo, feito de aceitar o que receber, o que é grande e não 

nos faz menores, mas nos alarga, nos expande, nos engrandece.  

Definitivamente foi um movimento de integrar um universo que me atraía desde 

pequena, que me chamava, mas que não me era familiar, como mencionei anteriormente. 

Como quando queria ser abduzida por seres extraterrestres, porque sentia que eram a 

minha verdadeira família. Eu me sentia atraída pelo universo congadeiro, mesmo tendo 

nascido e crescido distante, ouvindo frases racistas e preconceituosas, que só me faziam 

sentir preconceito e culpa por me interessar, por ter curiosidade. Talvez por esse histórico, 

por eu ter sido aceita e acolhida mesmo me sentindo tão estrangeira, quase intrusa, 

também pude sentir uma espécie de gratidão e orgulho de dançar o congado, de estar entre 

congadeiros.  

Desse lugar é que falo: de uma pessoa que olha para aquilo que não lhe pertence, 

respeita, interessa-se e se permite transformar no encontro, com muita gratidão e 
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procurando honrar a confiança das pessoas. Aproximo-me para realizar o trabalho em 

campo, inspirando-me na etnografia, sem ser antropóloga, lembrando-me de que meu 

recorte é a relação com os cantos de fé, não um trabalho sobre o congado, ou sobre 

terreiros, mas também sabendo que não é possível olhar para esses cantos 

desconsiderando seu campo original de surgimento, olhar para a raiz da velha árvore, 

mesmo sentindo que ela também vibra nas pequenas folhas da copa alta. 

Aproximo-me dançando o congado, sem ser congadeira. Mas me abro pra esse 

universo, com estranheza e encantamento e me abro para esses cantos com respeito, como 

quem beija a mão do tempo, como quem beija a mão dos que vieram antes, de ancestrais 

que são e não são meus, embora tenham formado a história de meu país, de meu estado e 

de minha cidade, mesmo que na invisibilidade, cortando o ar das ruas do centro da cidade 

com o canto, com a voz. 

Então com meu ingresso na universidade e o contato com outros paradigmas de 

pensamento, de modos de perceber o mundo e a cultura, a festa de congado68 passou de 

um quase desconhecido que eu avistava uma vez por ano com um misto de curiosidade 

velada e um pouco de indiferença, para um amigo esperado, o qual visitava em Outubro 

e a quem eu ouvia soar pelas ruas, mesmo antes do desfile, reconhecendo a batida das 

caixas. Dei-me conta de que morava no mesmo bairro do quartel69 de um dos ternos70 

mais tradicionais da cidade e logo passei a me sentir honrada por presenciar da minha 

varanda a passagem desse terno pela minha rua, chacoalhando as paredes e os nossos 

ossos. Começavam a chegar desde muito longe, com batidas e o som das patagongas e 

gungas: primeiro a percussão, depois ia-se ouvindo a voz chegando, por último 

alcançavam, a rua, agora visíveis, os congadeiros em movimento. Alegrava-me e corria 

da cozinha para a varanda para esperar esse amigo que, a partir de agosto, começava a 

dar o ar da graça. 

                                                           
68 A Festa de Congado, que em Uberlândia acontece quase sempre em Outubro, é um  evento, um desfile, 

que não representa a manifestação inteira da cultura congadeira, existem partes do movimento que nem 

toda a cidade acompanha ou sobre o qual sabe, que, além das novenas, conta com os leilões, as visitas na 

casa de membros da comunidade (que também são espécie de ensaio), o levantar do mastro, entre outras 

manifestações. 
69 Termo utilizado para se referir à casa que é ponto de encontro para determinado terno de congada, 

geralmente é um espaço que reune vários membros de uma família onde existe liderança. O quartel também 

é o local onde o terno faz soar orações e firmezas antes de sair para dançar. Os participantes se encontram 

nesse mesmo local para ensaiar, combinar questões de produção, entre outros elementos das ações. 
70 Terno de congada é o termo que se usa, na minha região, para se referir a um determinado grupo 

congadeiro. Cada grupo, ou terno, tem seu nome, suas cores e sua dinâmica rítmica. Cada grupo está ligado 

a um núcleo familiar que passou a tradição de geração para geração. 
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Alguns colegas da universidade e alguns de meus alunos passaram a integrar o 

terno Marinheiros de São Benedito. Eu me sentia instigada por saber que seria uma 

possibilidade, ser acolhida por um terno de congado e aceita entre eles para compartilhar 

o canto e a dança.  

Nos dias da festa, em outubro, tomava as arquibancadas pequenas, montadas em 

frente à Igreja do Rosário na praça conhecida como Praça da Bicota, levava um guarda-

chuva porque o sol, geralmente, esquentava o couro cabeludo da gente até queimar. O 

guarda-sol improvisado voltava a ser guarda-chuva quando garoava, embora as chuvas 

mais significativas aparecessem mais tarde no ano. Acontecia sim de chover, de leve. 

Rodeava a praça os vendedores de espetinhos, cerveja, água e etc. As roupas dos ternos 

com suas cores particulares faziam doer bonito os olhos, contrapondo-se ao calor do sol 

e do céu azul.  

Um tempo depois, já no curso desta pesquisa, o congado se tornou um amigo mais 

próximo, de quem eu passei a conhecer a família e frequentar a casa, cuja história de vida 

passei a conhecer um pouco mais e cujos cantos ressoam em mim. Então tive a 

experiência de ser parte dos ternos que acompanhei e senti como é ir cortando as ruas e 

sendo visto pelas pessoas nas varandas e sacadas. 

Em 2018 fiz aproximação de um dos ternos que acompanhei em 2018 e 2019, do 

qual me afastei em 2020 devido à pandemia de Covid-1971, trata-se do Terno 

Moçambique Rosas Brancas. Voltei a acompanhar o terno virtualmente, em 2021. Do 

segundo terno, Terno Marinheiros de São Benedito, que fica inclusive no meu antigo 

bairro, no qual residia à época, passei a participar em 2018 e fiz parte de alguns momentos 

dos ensaios de 2019. A festa é em outubro, mas os ternos começam a se reunir em julho. 

Fiz parte das reuniões, leilões e ensaios, para mim foram momentos tão ricos quando os 

dias da festa em si, pois pude experimentar os cantos com mais intimidade e criar relações 

com as pessoas. 

Por meio do estudo dos festejos e dos reinados negros Leda Martins (1997) 

apresenta o conceito de “oralitura”, muito valioso para que se reconheça a igualdade de 

valores existente entre “grafias” distintas, pois prevalece historicamente a ideia de que os 

saberes válidos são aqueles encontrados na escrita. No trabalho em campo, dialogando 

com os ternos de congado, reconheço um saber que se “grafa” e nos “grafa” de outra 

                                                           
71 Pandemia do Covid-19/ Coronavírus, bastante mencionada ao longo da tese. As atividades tanto do 

congado quando dos terreiros da cidade foram suspensas, voltaram a acontecer de forma virtual, em 2021, 

de forma parcial (novenas), coroação e missas. 
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forma. Nesse sentido, a sonoridade e as cantorias grafam, sobre os corpos, memórias e 

atualizam memórias ancestrais: 

Aos atos de fala e de performance dos congadeiros denominei oralitura, 

matizando neste termo a singular inscrição do registro oral que, como littera, 

letra, grafa o sujeito no território narratário e enunciativo de uma nação, 

imprimindo, ainda, no neologismo, seu valor de litura, rasura da linguagem, 

alteração significante, constituinte da diferença e da alteridade dos sujeitos, da 

cultura e das suas representações simbólicas (MARTINS, 1997, p. 21). 

O termo oralitura, da forma como o apresento, não nos remete univocamente 

ao repertório de formas e procedimentos culturais da tradição linguística, mas 

especificamente ao que em sua performance indica a presença de um traço 

cultural estilístico, mnemônico, significante e constitutivo, inscrito na grafia 

do corpo em movimento e na velocidade (MARTINS, 2001, p. 84). 

 Sendo assim, as leituras e referências que compõem esta tese são vistas como 

amplas, integram as experiências de observação, de ação, de relação em campo, 

integram o que ouvi, o que testemunhei – tanto quanto outras grafias. Aqui, literaturas e 

oralituras dançam juntas, ajudando-me a narrar minha experiência com os Ternos que 

acompanhei e com os cantos de fé. 

 

2. O Congado no Brasil: tudo que ouvi 

  

A primeira vez que ouvi sobre a “origem” do congado foi no contato e entrevista 

que realizei com Dona Neusa – Neusa dos Santos de Souza, capitã do Terno Congo 

Rosário de Maria, da cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Dona Neusa foi o meu primeiro 

passo de aproximação do campo, quem me levou à festa de encontro de congadeiros em 

Romaria, também a primeira congadeira que entrevistei. Nos conhecemos de um modo 

aleatório72, seu companheiro, Luiz, estava trabalhando na obra de reforma de minha casa, 

e, conversando, acabei descobrindo que Neusa foi por muitos anos capitã de um terno de 

congo, mas, após chegar em Uberlândia, afastou-se.  

De acordo com o que me contou Dona Neusa, além do que também se confirma 

em literaturas e oralituras (MARTINS, 1997) no universo simbólico e mítico que compõe 

a congada: Nossa Senhora do Rosário73 apareceu no mar, à época da escravização dos 

povos negros. Os brancos tentaram tirá-la da água inúmeras vezes e não conseguiram, 

permitiram então que os negros tentassem e os mesmos, com os tambores, cantorias, 

                                                           
72 Modo aleatório, embora também revele um recorte social. 
73 Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia são os principais santos considerados patronos 

dos congadeiros. São santos negros que as comunidades relacionam à proteção.  
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danças foram bem sucedidos. Nossa Senhora os acompanhou até a praia – há muitos 

cantos de congado que envolvem a história dessa aparição.  

Assim, no intuito de manter viva a força ancestral e agradecendo a esses santos, 

aos quais os congadeiros são devotos, cada terno/guarda de Congado realiza seus cortejos, 

performances que revelam uma reversão simbólica da repressão vivenciada pelos 

africanos escravizados no Brasil. As festas são procissões de fé e, ao mesmo tempo, um 

ato de resistência, um movimento de afirmar o pertencimento nessa terra dominada pelo 

branco católico, jogando com o poder instituído, afirmando uma estrutura social que 

inclua seus tambores e cantos e que tenha afro-brasileiros coroados como rainhas e reis.  

Jeremias Brasileiro74 (2018), congadeiro, presidente da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito na região do Triângulo Mineiro e comandante da festa 

da cidade de Uberlândia, apresenta conceito de coexistência, para substituir a ideia de 

sincretismo. O pesquisador afirma que ambos, catolicismo e raízes religiosas africanas, 

co-habitam o universo da congada, sem se chocarem, sem se submeterem e, para as 

comunidades, essa experiência não é manifestação do sincretismo, é “coexistência”. As 

tensões geradas do encontro desses universos religiosos são mais presentes na perspectiva 

da Igreja, que resiste à cultura afro-brasileira e mesmo à presença do congado dentro das 

igrejas, relacionando os elementos da religiosidade de raiz afro-brasileira, presentes na 

congada, à “macumbaria” e “práticas pagãs”. 

A reelaboração do culto de Nossa Senhora do Rosário, ancorado em uma 

mitologia negra, colocou o negro na posição de agente dentro da narrativa 

mítica. Segundo Martins (2003), há pelo menos três elementos na narrativa do 

mito fundacional de devoção a Nossa Senhora do Rosário que são 

constantemente repetidos nos diversos enunciados dos congadeiros em todo o 

território brasileiro: 1º) a descrição de uma situação de repressão vivida pelo 

negro escravo; 2º) a reversão simbólica dessa situação com a retirada da santa 

das águas ou da pedra, capitaneada pelos tambores; 3º) a instauração de uma 

hierarquia e de um outro poder, fundados pelo arcabouço mítico (Martins, 

1997, p. 56). É em virtude da celebração e rememorização do mito de Nossa 

Senhora do Rosário que surgem os grupos de Congado e as festas com toda a 

sua tessitura ritual. Esse texto mítico, narrado de uma maneira apaixonada 

pelos congadeiros, rege toda a liturgia dos rituais realizados pelos grupos de 

Congado, representados nas suas formas singulares de expressão e devoção, 

                                                           
74

  Jeremias Brasileiro é Doutor em História Social pela Universidade federal de Uberlândia, comandante 

Geral da Festa da Congada da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro e presidente da Irmandade do 

Reinado do Rosário de Rio Paranaíba, Alto Paranaíba, Minas Gerais. Publicou inúmeros livros e artigos, a 

partir de suas pesquisas sobre cultura afro-brasileira e sua diversidade nas Congadas de Minas Gerais, é 

congadeiro desde criança. Jeremias Brasileiro é um grande intelectual afro-brasileiro, residente de 

Uberlândia, reconhecido na obra de Eduardo de Oliveira. O historiador é guardião de um dos maiores 

acervos digitais sobre as Congadas de Minas Gerais, constituído desde a década de 1980.  
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bem como em sua religiosidade, formada no hibridismo das diversas formas 

de devoção do catolicismo popular (SIQUEIRA, 2017, p.296). 

 A manifestação congadeira, assim como está posta hoje, nasceu de convergências 

culturais e deu-se de fato no Brasil. Foi em função da conjunção de estruturas culturais 

diversas (do negro africano, do europeu católico, do indígena americano no Brasil 

Colonial) que teve sua gênese. Desse encontro e de todas as suas tensões e diálogos surgiu 

uma cosntrução da manifestação, com suas singularidades (SIQUEIRA, 2017). Assim, 

nesse contexto, os grupos de Congado se organizaram dentro dessas micro sociedades 

(comunidades negras), cuja consolidação foi fundamental na criação da organização da 

vida social e das manifestações congadeiras no Brasil: as Irmandades75. As Irmandades 

negras são espaços de resistência que ajudam a preservar valores culturais e identitários. 

Elas permitiram aos negros escravos garantir a organização dos grupos e comunidades.  

Jarbas Siqueira (2017) tece considerações acerca da existência de sete diferentes 

tipos de congado espalhados pelo Brasil: Congo, Moçambique, Marujada, Catopês, 

Caboclinhos, Vilão e Cavalhada. De acordo com Martins (1997), cada grupo representa 

um dos povos formadores da população brasileira. Embora a manifestação possa ser 

encontrada em muitos estados brasileiros, Minas Gerais se destaca pela diversidade e 

multiplicidade de festejos e grupos. 

A África aqui sobreviveu e passa muito bem, porque a corporeidade de seus 

descendentes carregou em si um complexo sistema cosmogônico acumulado 

por anos em seu continente de origem. A África que aqui sobrevive; vive e 

revive subvertendo as lógicas do sistema, criando expressões de si mesma 

dentro daquilo que foi possível forjar no Novo Mundo em meio ao contexto 

violento e colonial. Essa África que “fornece recursos de sobrevivência hoje”, 

traz “histórias alternativas aquelas impostas pelo domínio colonial e as 

matérias-primas para retrabalhá-las de formas e padrões culturais novos e 

distintos”. As “sobrevivências" da continuidade africana “em suas formas 

originais são sobrepujadas pelo processo de tradução cultural, que recria novas 

expressões” (...) ( SOUZA, 2018, p. 193). 

O Congado assume variações de acordo com as peculiaridades, histórias e o 

contexto de cada lugar, além disso foi sofrendo modificações ao longo do tempo, a partir 

de negociações que precisou fazer. O movimento atravessou reelaborações, foi se 

moldando a partir do desejo da população negra de integrar, de pertencer, de ter espaço 

de expressão, sem perder a matriz simbólica que o originou – faz parte da resistência e da 

                                                           
75 Foram as Irmandades que possibilitaram aos negros escravos a sua filiação a um grupo social e religioso 

específico, garantindo a sua coesão por meio de suas representações étnicas e políticas. 
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estratégia de sobrevivência do povo negro, escravizado, trazido à força para uma terra 

estrangeira (SOUZA,2012).  

Sendo assim, de acordo a pesquisadora Tatiane Pereira de Souza (2012), o 

congado é uma espécie de representação simbólica da organização africana em solos 

brasileiros, além de revelar aspectos de resistência, revela também elementos “repletos 

de simbologias, sentidos e significados que nos motiva a querer conhecer e indagar tais 

concepções em sua origem bantu”. A autora afirma que o congado contém e preserva 

muito das tradições e culturas bantu, já que as etnias Bakongo, Kimbundo e Ovimbundo 

tiveram um papel protagonista na constituição do Brasil, considerando-se que os povos 

bantus configuraram a maioria dos escravizados sequestrados para o país. Portanto, as 

culturas africanas, especialmente as de origem bantu, foram extrato e raiz que subsidiaram 

a cultura brasileira: “para compreender o Brasil é preciso entender essa África bantófona” 

– cosmovisão, valores e ritualísticas. 

Reginaldo Prandi (2000) fala sobre a rota de tráfego dos povos escravizados que 

cruzaram o Atlântico, o autor afirma que foram trazidos, entre os anos de 1525 e 1851, 

mais de cinco milhões de africanos para o Brasil, incluindo aqueles que não resistiram, 

seja devido à violência da caça escravista, seja os que morreram durante a travessia. Os 

escravizados eram capturados de onde fosse mais fácil fazê-lo e embarcá-los, de forma 

mais econômica. 

Os povos da África Negra são classificados, grosso modo, em dois grandes 

grupos lingüísticos: sudaneses e bantos. Os sudaneses constituem os povos 

situados nas regiões que hoje vão da Etiópia ao Chade e do sul do Egito a 

Uganda mais o norte da Tanzânia. Ao norte representam a subdivisão do grupo 

sudanês oriental (que compreende os núbios, nilóticos e báris) e abaixo o grupo 

sudanês central, formado por inúmeros grupos lingüísticos e culturais que 

compuseram diversas etnias que abasteceram de escravos o Brasil, sobretudo 

os localizados na região do Golfo da Guiné e que, no Brasil, conhecemos pelos 

nomes genéricos de nagôs ou iorubás (mas que compreendem vários povos de 

língua e cultura iorubá, entre os quais os oyó, ijexá, ketu, ijebu, egbá, ifé, 

oxogbô, etc.), os fon-jejes (que agregam os fon-jejesdaomeanos e os mahi, 

entre outros), os haussás, famosos, mesmo na Bahia, por sua civilização 

islamizada, mais outros grupos que tiveram importância menor na formação 

de nossa cultura, como os grúncis, tapas, mandingos, fântis, achântis e outros 

não significativos para nossa história. Frequentemente tais grupos foram 

chamados simplesmente de minas. Os bantos, povos da África Meridional, 

estão representados por povos que falam entre 700 e duas mil línguas e dialetos 

aparentados, estendendo-se para o sul, logo abaixo dos limites sudaneses, 

compreendendo as terras que vão do Atlântico ao Índico até o cabo da Boa 

Esperança. O termo “banto” foi criado em 1862 pelo filólogo alemão Willelm 

Bleek e significa “o povo”, não existindo propriamente uma unidade banto na 

África. A principais línguas deste tronco são: o ajauá, falado em terras contidas 

hoje em Moçambique, Malauí e Zimbábue; o ganguela, na fronteira leste de 

Angola e oeste de Zâmbia; cuanhama, no Sudoeste africano contido em Angola 

e Namíbia; o iaco-cuango-casai, no Zaire; macua, em Moçambique; quicongo, 
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no Congo, Cabinda e Angola; quimbundo, em Angola (acima do Rio Cuanza 

e ao redor de Luanda); quinguana, no Zaire; quioco, no nordeste de Angola; 

ronga, em Moçambique e Zimbábue; suaíle, na Tanzânia, Zanzibar e 

Moçambique; suto, na África do Sul; tonga, em Moçambique e Zimbábue; 

xona, em Moçambique, Zimbábue e Botsuana; umbundo, em Angola, abaixo 

do Rio Cuanza e na região de Benguela (Lopes, 1998). Todas estas 

denominações datam de meados do século passado para cá, resultado 

sobretudo do trabalho de lingüistas e etnólogos, tendendo as etnias a serem 

reconhecidas pela designação da língua. Em anos recentes, estudos lingüísticos 

demonstraram a sobrevivência no Brasil de elementos originários 

principalmente do quicongo, quimbundo e umbundo, o que nos dá uma boa 

pista da superioridade demográfica, entre os bantos no Brasil, dos africanos 

provenientes do Congo e de Angola, onde estas línguas são faladas. De fato, 

reminiscências culturais desses grupos são conhecidas entre nós como congo, 

angola e cabinda, hoje usando-se genericamente o termo angola para todos os 

bantos, sobretudo quando se trata da designação de religião afro-brasileira de 

origem banto ou de outra modalidade cultural, como a capoeira, luta marcial 

afro-brasileira (PRANDI, 2000, p.55). 

 

Sendo assim, as pessoas que aqui chegavam, na condição de cativas, rendidas e 

reduzidas à propriedade, recriavam formas culturais e religiosas para manterem sua força 

e dignidade na luta pela sobrevivência. Os sujeitos se ancoravam nas suas experiências 

prévias, anteriores ao cativeiro e traziam novos sentidos às suas práticas culturais e 

religiosas. 

Em Minas Gerais, por exemplo, em que ocorre uma intensa influência banto, 

surgiram as festas de coroações de Reis e Rainhas, negros, que é parte da celebração, dos 

festejos do congado. Surgem as irmandades no Brasil colônia e, nelas, a prática da 

coroação. 

Glaura Lucas (2002) afirma que a expressão religiosa do Congado, sobretudo a do 

Reinado de Nossa Senhora do Rosário, em Minas Gerais, começou a ser germinada a 

partir do interior do sistema escravista brasileiro. Segundo a autora, o movimento é 

resultante do “violento processo de imposição cultural sofrido pelos negros”, 

reinterpretam assim o catolicismo e outros valores pertencentes a outra concepção de 

mundo e outro sistema simbólico, através da própria cosmovisão. Por essa razão, nos 

rituais do Congado estão presentes os saberes africanos – sobretudo da cultura bantu – 

trazidos para o Novo Mundo. Tais saberes, mesclaram-se à cultura dominante como 

estratégia de sobrevivência e seguiram transformando-se ao longo da história (LUCAS, 

2002). Assim como o congado, diversas outras manifestações afro-brasileiras como 

jongo, tambor de crioula, maracatu revelam essa resistência frente à imposição europeia. 

O congado está diretamente ligado à devoção à Nossa Senhora do Rosário. O 

“descobrimento” de Minas Gerais se dá no século XVIII, e, antes desse suposto 

descobrimento, em Portugal, Alemanha e na própria África, já havia 
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manifestações de devoção à Nossa Senhora do Rosário, que incluíam alguns 

elementos similares ao que vemos hoje no congado. Muitos grupos africanos 

quando são trazidos da África pro Brasil, já são devotos de Nossa Senhora do 

Rosário, outros são incentivados a chegarem aqui e entrarem nas irmandades 

do Rosário. Há uma associação direta entre o congado e as irmandades do 

Rosário [...] Sobre o congado como manifestação que conhecemos no século 

XXI é muito difícil estabelecer suas origens, como estamos na Igreja Nossa 

Senhora do Rosário dos pretos aqui em Ouro Preto, aqui a irmandade sempre 

tem um rei e uma rainha negros, de qualquer nação, isso sempre foi parte da 

manifestação.... desde antes era... de qualquer estado, livre ou cativo... e esse 

rei e essa rainha faziam parte de vários eventos relacionados à festa. 

Geralmente não eram um casal, eram indivíduos escolhidos pela comunidade. 

Eram as chamadas “cortes” que acompanhando rei e rainha ajudavam a 

levantar fundos para organizar a festa. Desde 1715, há registros que mostram, 

as festas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário tinham a presença desses 

grupos dançantes e cantantes, que participavam dos eventos da festa religiosa, 

no padrão da igreja católica e também que tinham rituais e padrões próprios, 

muitos deles vindos da África [...]como isso se desenvolve em Minas é difícil 

rastrear pois há uma escassa documentação que acompanha a história das 

comunidades negras. Negros só chegavam aos nossos documentos quando 

cometiam, para o sistema, uma contravenção... esse é o ranço histórico da 

sociedade escravocrata. No olhar do branco dominador, o negro é o 

contraventor. A luta era por um lugar social, por ser reconhecido como cidadão 

brasileiro, fazer parte... sem deixar as origens totalmente...então o congado não 

é só uma dancinha... pra extravasar a dor... é toda uma ritualística onde o negro 

vai demonstrar a sua força (PALAZZI, informação verbal, 2014)76. 

 

Quando nos deparamos com tantos estudos feitos sobre a história do Congado no 

Brasil, a consciência sobre o movimento de resistência que ele contém parece contrapor-

se às declarações singelas (e parciais) da origem do congado com a aparição da santa, 

Nossa Senhora do Rosário, retirada das águas graças ao canto dos pretos77. No entanto, 

volto ao conceito de “coexistência” apresentado por Jeremias Brasileiro (2018), faz parte 

da força de resistência convergir mundos, faz parte ser devoto de São Benedito e acender 

vela para Exu, faz parte narrar a aparição da santa enquanto, ao mesmo tempo, tem-se 

consciência sobre o outro lado da história.  

 

                                                           
76 Série veiculada pela TV UFOP, intitulada “Histórias do Congado”, realizada pela Universidade Federal 

de Ouro Preto, dirigida por Leandro Masson e Eduardo Moreira, em 2018. Essa fala transcrita por mim é 

de Solange Pallazi- Professora, historiadora, ativista cultural e comunitária. 
77 Com o crescimento do debate promovido por diversos integrantes do movimento negro no Brasil, 

continua a ser um tema polêmico o modo mais apropriado de se referir às pessoas negras/pretas. O que eu 

ouvi, diretamente de alguns amigos negros/pretos é que o termo negro sempre esteve relacionado, em nosso 

país, às expressões pejorativas, e, por isso, o melhor seria usar a palavra preto/preta, mas há também 

pensamentos divergentes que defendem que somente uma “pessoa preta” pode se referir a si mesma como 

“preta”. Em pleno século XXI, o Brasil é um país com grande “ranço” escravocrata, (des)governado, desde 

2019, por um presidente que se refere aos remanescentes de quilombo como “preguiçosos”, usando o termo 

“arrobas” pra se referir às pessoas. Acredito que ficar confuso sobre qual é o termo de preferência das 

pessoas negras/pretas seja uma boa sensação, revela, quiçá, uma pequena conquista, o mínimo – cuidado. 
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3. O Congado em Uberlândia – essas terras de aqui 

  

 

A festa do congado na cidade de Uberlândia completou 145 anos em 2021. De 

acordo com Jeremias Brasileiro (2018, informação verbal)78, a festa já se tornou um 

patrimônio histórico da cidade. Começou quando o município ainda se chamava São 

Pedro do Uberabinha. A palavra congado vem do termo “congo” (que significa congar 

ou dançar), “vem de herança dos povos escravizados do Congo, África”. Os africanos 

celebravam, através da dança, o cotidiano, como a colheita, para ritualizar os 

acontecimentos, cantavam e dançavam.  

Os registros apontam, de acordo com Brasileiro, que na cidade havia grande 

concentração de congadeiros nos bairros Patrimônio e Martins. Reuniam-se antigamente 

onde existe, atualmente, o Posto da Matinha79, depois passaram a se reunir na praça Tubal 

Vilela (o atual nome da praça é Ismene Mendes80), e praça Clarimundo Carneiro, até se 

instalarem na Praça da Igreja do Rosário.  

 Jeremias Brasileiro (2018) define o congado como uma manifestação cultural, 

religiosa, que cujas origens remontam o tempo em que os ex-escravizados chegaram à 

América, principalmente aqui no Brasil, especificamente em Minas Gerais – trazendo a 

partir desse contexto histórico e cultural as memórias de seus antepassados na África, a 

partir do que vamos chamar de celebrações festivas dos reinados. Em Uberlândia, o 

movimento remonta ao ano de 1876, portanto é anterior ao nome atual da cidade. Há 

registros históricos, a partir de 1888, de que o congado começa na zona rural da cidade, 

com ex-escravizados, que se reuniam primeiro no Posto da Matinha, depois na Praça 

Clarimundo Carneiro, para então chegar à praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário, 

conhecida como Praça da Bicota (sorveteria tradicional da cidade), onde a festa acontece 

até os dias atuais. 

No entanto, para fazer com que essa Festa do Congado resistisse e permanecesse 

no centro da cidade, enfrentando todos os tipos de discriminação da época, houve um 

                                                           
78 Informação verbal: Reportagem veiculada no Jornal da UFU – Universidade Federal de Uberlândia, 2018. 
79 Este é um posto na cidade muito relacionado à marginalização, por muito tempo e até o presente 

momento, é conhecido como o local de maior prostituição e sobretudo é o ponto conhecido como “das 

travestis”. 
80 Tubal Vilela foi vereador e prefeito da cidade. Em 1926 matou sua esposa e foi absolvido por 

unanimidade. No ano de 2017 um grupo de mulheres na cidade lutaram para substituir o nome da praça por 

Ismene Mendes, uma advogada que em 1986 defendeu famílias de 70 boia frias que morreram em acidente, 

transportados sem proteção, foi pega numa emboscada e violentada com pedaços de pau. 
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esforço extraordinário dos congadeiros da cidade de Uberlândia. Segundo Jeremias 

Brasileiro, é impossível falar da história de Uberlândia sem falar da história da congada, 

sem falar da história da comunidade negra – “A cultura do congado se mistura à cidade 

de Uberlândia, mas não se restringe ao passado”. 

 

Figura 9 - Festejos da congada uberlandense iniciaram na zona rural e depois seguiram para São Pedro 

do Uberabinha em 1876 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jeremias Brasileiro, acervo digital, 1876. 

 

Cairo Mohamad (2018)81, afirma que a maioria das festas que se dão dentro do 

catolicismo popular, como a festa de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, 

quando se verificam as narrativas que contam a origem, percebe-se que a maior parte 

delas começa na zona rural e se muda para cidade, sendo, a partir dessa mudança, que 

elas se fixam. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Caio Mohamand Ibrahim Katrib é pesquisador do congado da região de Minas Gerais, professor 

Associado da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Uberlândia-UFU. Doutor em História 

Cultural pela Universidade de Brasília (2009) e Pós doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História 

da Universidade Estadual de Maringá-PR-UEM (2018). Possui atualização acadêmica em Estudos Afro 

latino americanos pela Havard University (2020). Informação retirada do Jornal da UFU | história do 

congado (22/10/2018). Youtube, 2018. Disponível em: <https://youtu.be/RGtGVrcqY8I>. Acesso em jul. 

2019 
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Figura 10 - Igreja Rosário de Uberlândia, 1930 

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia, 2021. 

Figura 11 - Registro de festa de congado em Uberlândia, Minas Gerais 

Fonte: Valter de Paula, Prefeitura Municipal de Uberlândia, 2018 
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Figura 12 - Registro de festa de congado em Uberlândia, Minas Gerais II 

Fonte: Valter de Paula, Prefeitura Municipal de Uberlândia, 2018 

Figura 13 - Jeremias Brasileiro 

Fonte: Jornal Correio de Uberlândia, publicado em 16/09/2012 
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No que se refere à rítmica, o Congado envolve uma diversidade grande de tipos 

de ternos/guardas – Congo, Moçambique, Vilão, Catupé, Marujos etc. Aqui, na cidade de 

Uberlândia a maior parte dos ternos de congada são Congo e Moçambique, com exceção 

de poucos – são oito congos, nove moçambiques, quatro catupés, dois marinheiros e um 

marujo. Há uma variação rítmica, mesmo dentro dos ritmos existentes, a depender da 

região, da cidade, a manifestação tem as suas especificidades – como nos conta Jeremias 

Brasileiro, em entrevista concedida a mim em 2019, durante o trabalho de campo 

realizado nesta pesquisa:  

Jeremias: Eu sou da congada desde pequeno, eu sou da congada desde criança. 

Na minha terra natal, o Rio Paranaíba, o Alto Paranaíba, eu me lembro de 

dançar aos cinco, seis anos de idade... amarrando as latinhas pra baixo do 

tornozelo, ou pegando os bambu... 

 

Maria: Era Moçambique? 

 

Jeremias: Moçambiques e Congos. Um dia eu tava no Moçambique, outro dia 

tava no Congo, eu gostava de todos... e na verdade como na verdade nem era 

uma cidade, era um arraial... a percepção de ouvir os cantos era muito forte, 

devido aos instrumentos que se usava, e lá ainda se usa... são instrumentos de 

percussão, mas que permitem, por sua melodia, que você ouça os cantares à 

distância... então eu nunca esqueço de alguns cantos: Lá encima tem broa, Lá 

embaixo também. Vamos capitão, Vamos saravá – ou seja o “saravá” eu ouvia 

desde criança... eu ouvia, mas não sabia o que era... aí ouvia gente falando que 

era macumba, que era feitiço, até descobrir que depois era cumprimentar... 

Saravá, vamos curiá, que poderia ser trabalho ou alimento... isso tudo foi 

marcante. Daí houve uma transição, o momento em que venho morar em 

Uberlândia... Foi em 74 que cheguei em Uberlândia, curiosamente fui morar 

no Santa Mônica, quando eu ouvia o batuque dos tambores e os cantos, eu não 

conseguia fazer a conexão com a minha terra... eu vi que era outra coisa.... 

 

Maria: Por que? O ritmo era diferente? 

 

Jeremias: O ritmo era totalmente diferente, totalmente mais rápido, mais 

ligeiro... mais acelerado, a gente diz, com exceção do Congo Sainha. O Congo 

Sainha é o único que até hoje me relembra um pouco o congado da minha 

região.  

 

Maria: Você acha que é uma questão de pegada ou de ter se afastado de uma 

raiz e pegado influência de outras sonoridades, como o samba? 

 

Jeremias: A partir da década de 80, que fui devagarinho me aproximando dos 

grupos aqui, não foi fácil, tinha sempre as dificuldades... é que eu fui 

percebendo que a parte rítmica era muito alicerçada, não só, mas as influências 

da presença racial aqui na cidade... muito forte, muito presente... aí é que eu 

vou descobrir porque esse ritmo é tão acelerado – ele passa a ser predominante 

principalmente a partir da década dos anos 90. Os vídeos que eu vou encontrar 

da década de 80, não tinham tanta essa aceleração... mas ela já é presente 

quando aparecem alguns instrumentos, que vão adentrar nos grupos de 

congada a partir de 1953... que é quando exatamente surgem as escolas de 

samba. Mas mais incrível aí que eu vou percebendo com os estudos, pesquisas 

e convivências, de como seria essa transição que às vezes é tão difícil pro olhar 

externo entender... por que que o cara tá cantando algo que lembra o carnaval? 

Por que que o cara tá fazendo um canto de entrada que se parece com a chegada 
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da escola de samba no desfile do carnaval? Mas o que vou perceber também é 

que geralmente as mesmas pessoas que estão no carnaval estão na congada... 

nem todas as pessoas que estão no congado estão no carnaval... 

 

Maria: Sim... 

 

Jeremias: Aí você tem, por exemplo, um capitão, que é intérprete de samba 

enredo. Tem o Bira, tem o Emi, que canta também... o cara é mestre de bateria 

no samba, e é o primeiro capitão. Aí você tem gente que, além de ser mestre 

da bateria, capitão... o cara é ogã no terreiro de umbanda... 

 

Maria: Ahã 

(risos) 

 

Jeremias: E ele também está na capoeira, sabe? Parece que tudo isso que 

transformou as congadas dessa cidade em algo bem diferente de outras regiões 

de Minas Gerais... aí causa essa surpresa, esse estranhamento... 

 

Maria: A gente que é mais leigo, ou que só conhece a congada daqui... não 

consegue ter essa percepção talvez... 

 

Jeremias: E a questão da religião aqui no Triângulo Mineiro é algo muito forte, 

no caso do Alto Paranaíba... a presença na cantoria se dá por outro tipo de 

religiosidade que são a dos benzedores... 

 

Maria: Benzedeiras e Benzedores? Aqui na cidade, quase não dá pra ouvir o 

que as pessoas estão cantando, não é?! 

 

Jeremias: E de repente chego no Alto Paranaíba é aquela coisa lenta... o nosso 

terno lá chama Congo Sereno... (risos), o outro chama Moçambique 

Paranaíba... o outro é um terno que tem na zona rural também chamado de 

Congo. É que na festa vão grupos de várias religiões... vão uns 40 grupos. 

(Entrevista realizada em jun./2019. Transcrição minha) 

Se existe uma diferenciação observada a partir da rítmica dos congados, há, por 

outro lado, um aspecto que liga a experiência congadeira em territórios diferentes do 

estado e do país. De acordo com o Capitão Marcelo Magrão (2018, informação verbal82), 

de Ouro Preto, Minas Gerais, nenhuma manifestação de congado era permitida dentro da 

igreja, porque eram consideradas pagãs. No entanto, os congadeiros começaram a cultuar 

os santos católicos, sem deixar suas práticas religiosas de culto a entidades da cultura 

africana. Mantiveram a sua fé e, ao mesmo tempo, lutaram para ter um espaço na Igreja, 

como ato político. O Capitão afirma que “a congada tem 80% do pé no terreiro, 

geralmente em Minas é a Umbanda”. A tensão entre congado e Igreja é presente na 

cidade, soma-se a essa tensão aquela que é oriunda do racismo velado, de moradores da 

cidade que não aceitam a manifestação, aspecto sobre o qual também falou Jeremias 

Brasileiro na entrevista apresentada acima: 

                                                           
82 TV UFOP. Congadeiros - episódio 1 | Histórias do congado. Youtube, 2018. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=S_32dg_tlT0&list=PLs8htm2m93ipq9aEJu2lqIY3JlLWvWHj7&in

dex=1&ab_channel=TVUFOP>. Acesso em jan. 2019. 
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Jeremias: Mais perfeito é a motivação, porque nesse artigo a Rebelião 

Cantante, eu vou mostrar como se faz o uso da cantoria quando se sabe. Nesse 

sentido, por exemplo, o Moçambique Isabel, mostrando que tinha um 

problema, no intervalo de uma missa pra outra, deu o que a gente chama de 

vácuo, ninguém assumindo ali o espaço, o capitão chega com o terno, 

cumprimenta o presidente, faz uma cantoria na hora, e disse que tinha que 

cumprir uma promessa e que tinha que entrar na igreja – aí o capitão entra e, 

quando ele entra, no fundo havia uma pessoa tocando piando e fazendo o canto 

da Igreja... e eles empurraram o piano, como se tivesse disputando o espaço da 

igreja com o terno que tinha entrado. O padre saiu pela lateral, morrendo de 

raiva, só eu filmei isso, ninguém mais. 

 

Maria: Pessoal é muito ignorante... 

 

Jeremias: Até hoje, ano passado um cara jogou a caminhonete encima de 

mim... já teve congadeiro ATROPELADO.... como a gente sabe disso hoje a 

gente não desce sem proteção... mas tem má vontade... mas a gente teve 

conquistas... Então por que que é rebelião cantante? Porque não se entra na 

Igreja do Rosário. Depois que isso aconteceu, que muita gente viu o artigo... 

as imagens e o vídeo ainda não mostrei pra ninguém, porque é algo que ainda 

quero trabalhar mais pra frente aí... o que que acontece? Esse ano, dois outros 

grupos tentaram fazer o mesmo, chegaram e falaram – Jeremias por que você 

não deixou? Eu falei – Vocês tinham que cantar é pro padre e presidente que 

estavam na porta. Mas é isso, e eu venho fazendo essas análises do poder de 

cantorias e de canções, eu venho analisando o poder que elas têm de 

TRANSFORMAR esses capitães em algo, eu ouso dizer, de outro mundo... 

(Entrevista realizada em jun./2019. Transcrição minha) 

A história do congado da cidade de Uberlândia é tecida por muitos e muitas – 

muitas e muitos sujeitos, muitas famílias, muitos grupos. Na luta para manter a tradição 

pulsante, há conflitos e tensões entre gerações. Algumas influências adotadas pelos 

ternos, na contemporaneidade, podem ser vistas pelos guardiões mais velhos como 

“quebra de tradição” (BRASILEIRO, 2012). Ao longo da entrevista que realizei com 

Jeremias Brasileiro, fica clara a relação de comparação entre gerações, em que se 

evidencia algumas perdas: perda de uma abertura para o improviso e para a disputa 

cantanda, de relação de conexão com os cantos que passa pela dimensão de criação, perda 

de uma sequência de grandes mestres, como Capitão Nestor Vital83, que defendia a 

importância de não se fazer apresentações esporádicas, ou o que chamava de “gracinha 

para o povo”, pois, para ele, essas apresentações fora de contexto restringiam o congado 

a uma espécie de “folclore católico”. Como tudo que é vivo, a tradição se transforma para 

se manter pulsante e novas gerações acrestaram a ela outras influências, como a do Hip 

Hop, por exemplo, o que se refletiu tanto no visual quanto na sonoridade. Tensão entre 

igreja católica e a “macumbaria” presente nos bastões de preto velho, no xarope “fecha-

                                                           
83 Nestor Vital partiu em 2021, ele era um dos últimos capitães cantadores de improviso e seus modos 

chocavam muitas vezes as gerações contemporâneas.  
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corpo”, tensão entre manter-se como portal de comunhão com os ancestrais e sobreviver 

tendo que se submeter para ter auxílio às parcerias, aos editais, etc. 

Durante a pandemia de covid-19, congado e congadeiros da cidade seguiram se 

adaptando. Sobre isso falaremos ao final deste canto. 

 

4. Experiências em campo – primeiras aproximações 

 
 

No decorrer do doutorado, ainda enquanto cursava as disciplinas e antes de 

organizar formalmente quais seriam os meus contextos para trabalho de pesquisa em 

campo, tive um encontro inesperado, que foi minha porta de entrada no congado: Dona 

Neusa, quem apresentei ao início deste canto, esposa do Seu Luiz, o mestre de obras na 

reforma que estava fazendo em casa, em 2017. Em nossas conversas, descobri que ela 

havia sido capitã de um terno de congo em Patrocínio (Minas Gerais), sua cidade natal. 

Mulheres capitãs me pareciam mais raras e percebi que, quando ela se afastou 

temporariamente do congado, para se mudar, Seu Luiz ficou contente. 

Em primeiro lugar, o que eu queria dizer é o seguinte: para mim, o trabalho de 

campo é uma vivência, ou seja, mais do que um puro ato científico, como 

talvez pudesse ser um trabalho de laboratório, no caso de um psicólogo 

experimental, ou a pesquisa de gabinete de um economista. O trabalho de 

campo, a pesquisa antropológica, para mim, é uma vivência, ou seja, é um 

estabelecimento de uma relação produtora de conhecimento, que diferentes 

categorias de pessoas fazem, realizam, por exemplo, antropólogo, educador e 

pessoas moradoras de uma comunidade rural, lavradores, mulheres de 

lavradores, pequenos artesãos, professoras das escolas e assim por diante. Por 

outro lado, a experiência de trabalho de campo tem uma dimensão muito 

intensa de subjetividade. Ou seja, ainda que o antropólogo possa se armar de 

toda uma intenção de objetividade, de obtenção, de produção de dados e 

informações, os mais objetivos, os mais reais (não sei se com aspas ou sem 

aspas) possíveis, de qualquer maneira, muito mais do que em outros casos, 

todo trabalho de produção de conhecimento aí se passa através de uma relação 

subjetiva. A pessoa que fala, fala para uma outra pessoa. Uma relação entre 

pessoas que tem uma dimensão social, e uma dimensão afetiva se estabelece. 

Dados de troca, de sinais e símbolos entre as pessoas se estabelecem 

inevitavelmente e isso marca não só a realização do trabalho, mas o material 

produzido por esse trabalho realizado (BRANDÃO, 2007, p.17). 

Ela me recebeu em sua casa com muito afeto, à mesa: flores, café e pães de queijo. 

Conversamos sobre seu percurso no congado e a entrevistei. Ela cantou pra mim. Como 

escolha metodológica mantive a entrevista como uma conversa não formal, ela não quis 

ser gravada em vídeo, mas aceitou que eu gravasse sua voz. Dona Neusa foi quem me 

conduziu com muito acolhimento à entrada neste universo, para começar a olhar um 

pouco mais de perto e só um pouco a mais de dentro: 
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Maria: Então, Dona Neuza, vou deixar o gravador ligado, mas a gente vai 

conversando normalmente. Fala pra gente um pouco da sua história no 

congado, o que te chama mais atenção, sua experiência como capitã... 

 

Dona Neuza: Iniciou quando eu era criança, né? Através do meu pai que já era 

congadeiro. Aí ele veio a falecer e ficamos uns bons anos sem mexer com nada, 

depois veio a vontade de novo. Participamos do grupo de um parente, depois 

nós montamos o próprio, onde eu mesma tomei a frente, virei capitã, né? E... 

montei um grupo. Assim, a gente andou por um bom tempo até que eu dei uma 

pausa pra estudar um pouco, mas acho que já volto (risos). A religião é o que 

me motiva mais, sabe? É o louvar Nossa Senhora, entender o contexto da 

passagem de Maria, a humildade, a simplicidade, enfim... o que me cativa mais 

é a religião. A mensagem que a gente consegue passar pras pessoas, de acordo 

com a crença de cada um. Às vezes você chega num determinado local com 

seu grupo onde a festa é totalmente religiosa e as pessoas têm uma promessa 

que estão pagando por alguma graça que recebeu e o que você consegue 

transmitir pras pessoas é tão forte que a emoção pra gente é muito grande, na 

hora a gente percebe a diferença que a gente conseguiu fazer na vida daquelas 

pessoas... (Entrevista realizada em mar./2017. Transcrição minha) 

Ao longo de nossa conversa entrevistada surgiram as primeiras desmistificações. 

Esperava que Dona Neuza fosse me revelar os cruzamentos, que eu já havia notado como 

plateia da festa, entre a congada e a umbanda. No entanto, ela era devota católica e me 

relatou que um dos motivos de ter criado o próprio terno e ter abandonado o terno de seu 

irmão foi que ela não gosta de “misturar as coisas”. Sua experiência com a umbanda não 

foi agradável para ela. Ela me levou até seu altar, no fim do corredor da casa. Uma 

pequena mesa com a imagem de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, uma vela 

acesa, e, no canto, o bastão ornado com fitas coloridas de quando era capitã. 

Até o nosso encontro, o congado, para mim, era uma coisa só. Admito um tanto 

quanto envergonhada. Eu não havia observado com cuidado os diferentes ritmos da 

manifestação: Congo, Catupé, Moçambique, Marinheiro, Marujo, Vilão. Cada ritmo tem 

as suas especificidades e instrumentos. Além disso, mesmo pertencendo a um mesmo 

ritmo, cada terno tem suas cores, variações de batida que compõe certa singularidade. 

Quanto mais fui me aproximando e adentrando esse universo, mais complexo ele se 

tornava. 

Maria: Enquanto você canta, o que você sente, de diferente, comparado 

ao seu estado cotidiano? 

 

Dona Neuza: Eu acho que a gente fica bem mais emotivo. Você 

consegue sentir, digamos, uma paz... sabe? Uma grande paz e ao mesmo 

tempo pressão, porque as pessoas estão ali esperando ouvir uma 

mensagem, você não sabe se vai conseguir passar o que as pessoas estão 

precisando, então, um pouco meio que complexo, mas gostoso de sentir 

e de fazer. É como um passe com a voz. A gente tenta sempre passar 

uma ideia positiva e, na maioria das vezes, graças a Deus, a gente 

consegue. Eu acho que é um momento, quando cantam todos juntos é 



107 
 

forte, a gente consegue sentir um fluir maior, você se sente mais 

aconchegado, cantar juntos é bem melhor. Essa força, esse fluir, vem 

de Deus. No momento que você se identifica com o que está fazendo 

você recebe a proteção de Deus e da Virgem Maria e São Benedito é 

uma luz bem forte, um fluído gostoso que vem de Deus, não tem outra 

explicação. Vem de Deus e você sente no corpo, às vezes, se emociona, 

sorri, chora, a emoção acaba tomando conta, de todos, do grupo, das 

pessoas presentes. 

(Entrevista realizada em mar./2017. Transcrição minha) 

Dona Neuza também me contou aquela história sobre a origem do congado, que 

mencionei anteriormente, que tem muitos de seus cantos baseados nela. Glaura Lucas 

(2014) conta sobre a fundamentação mítica do congado: a aparição de Nossa Senhora do 

Rosário. A autora, ao longo de sua pesquisa, colheu depoimentos dos capitães da 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá e da comunidade de Arturos. Eles 

falam sobre a lenda do Reinado segundo a qual Nossa Senhora apareceu na beira do mar, 

aqui mais detalhada:  

[...]os homens brancos e ricos tentaram tirá- la de lá com uma banda de 

música, mas ela se recusou e nem o padre rezando a missa conseguiu 

fazer com que ela se movesse. Até que os brancos a tiraram do mar e a 

colocaram dentro da igreja, mas, no dia seguinte, ela havia voltado para 

a beira do mar. Os negros escravizados pediram então licença para seus 

senhores para cantarem seus cantos. Improvisando seus tambores 

cantaram e dançaram para a santa que veio na direção deles devagar, 

sentou-se sobre um dos tambores, que virou uma espécie de andor. Os 

negros armaram uma capela em casa de sapé e lá ela ficou, pois não 

queria luxo, queria um lugar humilde, com os pobres [...] Os 

congadeiros buscam no texto mítico, enfim, as causas, os princípios, a 

base da formação e estruturação da festa, da natureza da fé, do 

sentimento e atitude diante dos objetos sacralizados, da música, do 

canto e da dança. A lenda mantém viva na memória a história da 

escravidão, o sofrimento dos antepassados no cativeiro e os 

procedimentos de resistência. Na fala dos congadeiros a lenda explica a 

festa: ‘a festa dura três dias pois foi no terceiro que ela saiu do mar; ‘a 

gente canta, toca e dança, pois era assim que os negros sabiam rezar e 

isso agradou a Nossa Senhora, ‘as guardas devem ter três caixas, pois 

foram três tambores tocados para ela’; ‘temos feijoada no almoço de 

segunda-feira, porque era isso que os negros comiam na época’; ‘o 

tambor é sagrado porque Nossa Senhora sentou-se nele’, etc (LUCAS, 

2014. p.64). 

 

Ao final de nossa conversa, Dona Neuza me falou sobre alguns dos cantos como 

sendo “recebidos”. Há os cantos já conhecidos e repetidos, mas também as inspirações 

que os capitães recebem em determinados momentos, sejam nos ensaios ou mesmo na 

hora da festa. Ela compartilhou um deles comigo: um canto recebido para São Benedito 
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e me convidou para irmos juntas à festa de Romaria (MG), em que vários ternos de 

congado da região de encontram e se apresentam. 

 

* 

Nos tempos do cativeiro, havia um santo guerreiro 2x Ele é São Benedito patrono dos congadeiro 2x 

E ela é a nossa mãe, modelo de adoração 2x Perdeu seu filho na cruz pra nos dar a salvação 2x 

(Dona Neuza – Capitã do Terno de Congo Santa Maria, Patrocínio/MG) 

 

* 

Figura 14 - Encontro de Ternos de Congado anual (Maio de 2017) – Romaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Clebea Soares, 2009. Projeto Congadas Desenhadas. 

 

Durante o primeiro semestre do doutorado, como forma de me manter conectada 

à orientação (devido à distância) escrevi algumas cartas para o orientador. Na segunda 

carta, que compartilho aqui, narro como foi a minha experiência de visita no trabalho de 

campo com os ternos: 

 

São Paulo, 08 de Junho de 2017. 

 

Caro Zebba, 

 

Foi dia 28 de maio, domingo. Nós viajamos sem step. Minha companheira muito 

preocupada, mas eu estava confiante, por ser uma viagem curta, que tudo ia dar certo. Dona Neuza 

estava bonita, eu tinha entendido que nós íamos levar ela conosco, mas quando chegou lá estava 

o filho, a esposa e o neto também, e foram eles quem nos conduziram na estrada. De alguma forma 
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entendi que fazia mais sentido assim, pensando na dimensão simbólica – ser guiada por Dona 

Neuza ao encontro de tantos ternos. A entrada da cidade é marcada pela escultura de dois anjos 

muito grandes, um de cada lado. ROMARIA. 

Na chegada era muito forte, estrondosa a sonoridade da percussão dos congos, à medida 

que fomos descendo a rua em direção à igreja íamos parando porque Dona Neuza, como ex-capitã 

de Congo, é muito conhecida. Era bonito ver os reencontros entre ela e outros membros da 

comunidade e do terno que ela, por 7 anos, liderou – uma atmosfera amorosa e alegre. O filho 

participa e gosta muito, já o esposo não, seu Luiz ficou. As cores vibrantes de cada terno, a efusão 

sonora, o Sol muito quente, a sensação/receio de ser uma intrusa ali... a constatação de que é 

curioso quando me sinto, como mulher branca, a minoria ali. 

Um dos ternos que mais me marcou foi um terno de Moçambique, de Ituiutaba, não sei 

muito bem ainda fazer as palavras alcançarem minha sensação de comoção, súbita, inexplicável... 

diante da força daquelas vozes, então uma das coisas que passo a tentar entender foi esse 

momento... por que a emoção veio tão forte, dos ossos... enquanto eu os ouvia/assistia? 

Já fui tendo algumas primeiras aulas e entendendo realmente a diferença entre os ternos 

de Congo, Moçambique, Catupé e Vilão. Há uma diferença rítmica, algumas características 

específicas. 

A atmosfera do encontro era simultaneamente de devoção e de festividade. Em relação à 

devoção existe tensões, pois alguns ternos trazem muito fortemente elementos das religiões afro-

descendentes – Orixás, Pretos-Velhos, a escolha das cores dos figurinos, e mesmo na letra dos 

cantos que às vezes brincam com as rimas fazendo parecer que vai ser um nome de Orixá. Mas 

esses elementos quase parecem velados em alguns momentos, como se fossem um segredo. Dona 

Neuza insiste que não gosta dessas coisas e ela fica mais feliz quando os ternos cantam São 

Benedito e Nossa Senhora do Rosário, sem nenhuma mistura. É a complexidade da experiência, 

pois para mim, é muito forte os outros elementos. Outro aspecto muito forte está ligado à denúncia 

da exclusão que o negro sofreu e sofre. 

Voz de ancião e de criança se misturando é também recorrente e forte. Existem elementos 

que passam a ser mais fortes para mim que a sonoridade em certos momentos...como a atmosfera 

amorosa que sinto entre as pessoas que se conhecem, quase me remete a outro tempo, um tempo 

que eu não conheci, onde as relações eram muito próximas, mesmo com os conhecidos. 

É impressionante observar a corporalidade especialmente de crianças muito pequenas em 

cujos movimentos revela-se um saber da experiência. A sonoridade dos cantos, existe uma 

musicalidade específica no canto, que chama, que anuncia, que sobe assim como o aboio?? O 

lugar de onde se extrai essa qualidade de canto dos congos faz lembrar também o belting (posso 

estar falando uma besteira muito grande, mas ainda estou procurando uma forma para descrever). 

As vozes brincam de abrir linhas melódicas diferentes de uma maneira muito fluida. A extensão 

das vogais: e – a – o lançados para trás do nariz... 

Dona Neuza chegou dizendo que não foi preparada pra cantar, que não iria, mas não 

resistiu quando chegou a vez do terno Congo de Maria. Eu já tinha conversado muitas vezes com a 

D. Neuza, mas quando ela cantou foi muito forte. As vozes femininas em geral aparecem menos... 

as mulheres em geral seguram as fitas e são os homens que tocam e que fazem a dança mais 

tradicional. Cheguei a questionar isso com a D. Neuza, ela disse que capitã também é muito raro, 

mas que em geral todas as mulheres sabem tocar, mas na hora de se apresentar fazem essa divisão. 

Claro, são instrumentos grandes, pesados, mas pensando que a cultura também forja o corpo, por 

que não seriam as mulheres capazes de tocar também, de estar mais à frente no canto? Questões. 

Quero falar do canto a partir de quem o gera, não só ouve, mas mesmo só ouvindo ele 

tem uma força. 

Bem, vou me despedindo por aqui e peço desculpas se a carta ficou muito longa. Vamos 

nos falando, abraço cantante.  

 

Lyra 
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Essas foram as minhas considerações e observações a partir de meus primeiros 

contatos como investigadora na pesquisa em campo. À medida que fui avançando em 

minhas incursões e experiências, outras reflexões e questões surgiram. Dona Neuza foi a 

primeira voz com quem troquei, ela me aconselhou sobre a escolha de quais ternos 

acompanhar, que eu escolhesse os menores e que tivessem “mais raiz”, ou história. Isso, 

porque alguns ternos na região foram se tornando muito conhecidos e passaram a ter 

agenda de viagens e apresentações, e, de acordo com ela, esses seriam menos interessantes, 

porque, de certa forma, estavam mais distantes dos interesses relacionados à religiosidade. 

 

Figura 15 - Neusa dos Santos Souza e nora (selfie coletiva, editada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2017. 
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Figura 16 - Festival de Congado de Romaria, entrada e saida da Igreja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 

5. Terno de Moçambique Rosas Brancas 

 
Após contactar alguns ternos com os quais consegui um diálogo direto, escolhi 

dois: Terno de Moçambique Rosas Brancas e Terno Marinheiros de São Benedito. Até o 

momento foram os ternos que realmente acompanhei, com os quais ensaiei e troquei, 

fazendo parte de seus ensaios, festas internas de arrecadação e festa principal. 

Inicialmente, tive a intenção de ser uma observadora em campo, acompanhar os ternos de 

modo discreto para ter mais liberdade, aprender os cantos e escrever em diário, mas não 

havia imaginado dançar nas festas ou realmente fazer parte do terno. Com a aproximação 
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percebi que a distância ou discrição que imaginei empenhar em ter seria impossível e me 

surpreendi com a vontade e abertura dos capitães para novos integrantes. 

Minha aproximação com o Rosas Brancas foi em princípio um pouco 

desconfortável. Tive essa sensação de estranhamento, na primeira conversa 

com o Capitão Ebinho, pelo telefone. Depois, ao conhecê-lo, essa sensação foi 

dando lugar a outras. Ele parecia me ver como uma oportunidade de ter ajuda 

financeira ou mesmo havia o receio de que, como outros antes de mim, que eu 

os desrespeitasse, tirando proveito do terno, desaparecendo ou “revelando 

segredos”. Entendi que isso se dava por algumas experiências anteriores que 

foram negativas para o terno – com jornalistas e curiosos. A questão financeira 

surgia de uma necessidade real de poder fazer parte da festa, custos com os 

instrumentos danificados, figurinos, sapatos, transporte, alimentação, etc. 

Depois de alguns encontros finalmente ele me recebeu na casa de sua mãe, 

Dona Durvalina, na qual funciona também um terreiro de umbanda. Cheguei 

debaixo de chuva e no escuro de um apagão repentino. Tive dó dos cachorros 

acorrentados debaixo da chuva no pé de uma árvore. Entramos no pequeno 

salão onde guardam os instrumentos do terno – Caixas, Gungas e Patagongas. 

Também é o espaço do terreiro de umbanda – Tenda de Umbanda Sarapião 

Ribeiro. Eu tive medo, confesso, de estar no escuro com esse homem 

desconhecido, mas logo passou. Conversamos muito tempo e Dona Durvalina 

trouxe café. Ebinho, filho de Xangõ, na contra luz das muitas velas do altar, 

com muitas imagens de orixás diversos e santos católicos, me contou que além 

de capitão do terno é pai de santo da tenda. 

Desde o lado de fora, vê-se um banner – Joga-se Búzios. Ele falou muito tempo 

sobre sua experiência com pessoas de fora, com o congo e falou muito dos 

orixás. Ele me mostrou os instrumentos e me contou que a GUNGA representa 

as correntes colocadas nos negros escravizados, nas pernas. A Gunga é 

instrumento dos ternos de Moçambique, não se vê seu uso em outros ritmos. 

Ele também me mostrou a falta das talabacas (alças das caixas grandes) e 

fomos para a cozinha. Dona Durvalina se uniu a nós para conversar e eu 

expliquei do que se tratava a pesquisa. Naquele dia em específico, eu estava 

com um lenço lilás no pescoço e, sem saber o porquê, senti um impulso de 

presentear a Dona Durvalina com ele. Depois soube que essa senhora é filha 

de Nanã, na umbanda a cor correspondente à Nanã é lilás e roxo. 

(Diário de Campo. 16/04/2018) 
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Figura 17 - Gunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário de Campo, 2018. 

Figura 18 - Registro da Festa de Congado de Romaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2017. 
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A presença do sincretismo fica mais evidente pelo fato de ser possível perceber que 

as mesmas pessoas que fazem parte e lideram os ternos são também praticantes da 

umbanda – é algo que já sabia, mas que meu contato com Dona Neusa me fez questionar. 

Em minha conversa com o capitão do Rosas Brancas e sua mãe falamos sobre os cantos de 

fé. Refleti sobre o fato de que a fé poderia possibilitar aos integrantes ter uma relação com 

a voz e com os cantos que é livre e espontânea, pois serve a um propósito maior do que a 

performance da voz em si. A relação com a composição dos cantos como algo recebido 

pela espiritualidade ficou reforçada, como no contato com D. Neusa. Também ficou clara 

a existência de uma rivalidade entre os ternos que eu desconhecia. Na presença de duas 

irmandades distintas: São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, e duas festas principais 

(São Benedito em maio e Nossa S. do Rosário em outubro). 

Fui convidada para fazer parte do terno e dançar com eles na festa de maio/2018. 

Fiquei receosa, porém aceitei como uma oportunidade de realmente decantar os cantos 

no corpo e aprender. O nome do terno tem relação com uma das santas católicas 

homenageadas pelo congado, a Nossa Senhora da Rosa Mística, e também com uma 

promessa feita quando um dos filhos da Dona Durvalina, também capitão, sofreu um 

acidente. O nome foi recebido em sonho. “Você vai virar preta na marra” – disse Ebinho 

sorrindo quando aceitei o convite. 

Figura 19 – Retrato artesanal: Dona Durvalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário de Campo, 2018. 
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Ao acompanhar os ensaios cheguei com respeito, falando pouco, em “atitude de 

prece”. Percebi a presença de três capitães, algumas mulheres nomeadas como madrinhas 

(que cuidam das crianças nas saídas do terno pelas ruas) e muitas pessoas, de todas as 

idades. Quase todos vestindo guias da umbanda. Alguns bastões de preto velho são 

distribuídos para quem quiser, ornados com fitas ou de madeira talhada com rostos de 

velhos. O altar enfeitado com pequenas cabaças e imagens de orixás e santos. Os mais 

jovens tinham uma postura descontraída, quase alheia, estavam no celular ou interagindo 

socialmente, enquanto os adultos e velhos sustentavam uma postura mais séria e religiosa. 

Ficaram claras algumas tensões: as mulheres mais velhas criticavam a postura e a 

vestimenta curta das jovens, a dificuldade da mocidade em lidar com a autoridade dos 

capitães e outras tensões relacionadas à produção da festa. 

Um pouco antes dos ensaios começarem, oficialmente, havia uma espécie de 

aquecimento da percussão. Os capitães instruíam quem estivesse tocando as caixas sobre 

a diferença entre o ritmo de Moçambique e Congo e também orientavam em relação aos 

cuidados com o instrumento e a necessidade de devolvê-los. As patagongas eram tocadas 

de duas formas, ora em dois pulsos com suavidade, ora com muita intensidade sendo 

jogadas para cima. O bastão, que é um elemento não musical, embora muito presente, 

compõe a corporalidade da dança com as gungas. Apesar de não haver mulheres tocando 

as caixas, algumas usam gunga. 

Após esse aquecimento percussivo com caixas, gungas e patagongas (chocalho 

usado no Moçambique), o capitão Ebinho conduzia orações diante do altar, cuidando da 

parte espiritual dos participantes – Pai Nosso, Ave Maria e saudação aos orixás com as 

palmas dadas em direção ao chão, tal qual se vê nos terreiros. 

A bandeira sai à frente do terno e é segurada por uma criança. É como se ela abrisse 

os caminhos e a passagem para o terno. Ao passarmos pela porta em direção à rua, dois 

capitães geralmente seguram seus bastões para cima e o terno atravessa por baixo. Esses 

bastões também são usados ao longo do caminho e parecem ter duas funções muito 

diferentes: sustentar o ritmo e, ao mesmo tempo, são colocados em cima dos bueiros 

circulares para que nenhum congadeiro pise sobre eles – depois soube que isso ocorre, 

porque se acredita que ao pisar sobre os bueiros os participantes podem absorver energias 

indesejadas. 
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Figura 20 – Saída pelo bairro 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diário de Campo, 2018. 

 

Logo atrás da bandeira, ficam as mulheres segurando um pequeno mastro com 

fitas, a cor do terno – branco e vermelho – são as mesmas cores de Xangô (orixá que rege 

o pai de santo da tenda). Existe uma divisão espacial clara entre homens e mulheres. 

Algumasas mulheres seguram o mastro com fitas e vão caminhando com passo dançado 

para direita e esquerda (meninas também); outras mulheres vão com os bastões mantendo o 

mesmo movimento; poucas mulheres vão atrás vestindo as gungas. Os homens vão com 

bastões e gungas (entre eles os capitães); meninos e jovens com as patagongas; por último 

os homens tocando as caixas. 

O primeiro canto era de saudação à bandeira. Nesses ensaios, percorríamos o 

bairro e entrávamos em algumas casas. Os moradores já nos esperavam, beijavam a 

bandeira e faziam o gesto de rodear o corpo com ela. Entrávamos cantando e dançando. 

Depois havia uma oração. Saíamos de costas como também se faz na umbanda. Esse 

momento, de entrada e saída da casa das pessoas, lembrou-me a Folia de Reis e foi um 

dos mais fortes, para mim, na experiência do ensaio. É uma parte do congado que não se 

vê apenas quando assistimos à festa. O encontro entre congado e comunidade, a qualidade 

de presença com os cantos, emociona. Ainda tento traduzir as sensações muitas que me 

atravessavam enquanto me sentia ao mesmo tempo honrada e tímida, congadeira e penetra 

disfarçada. 

 

* 

CANTO DE ABERTURA 

Vai Bandeira  vai Vai na frente do batalhão Ela vai de porta 

em porta 

Visitar os seus irmãos 

                 * 
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                 * 

CANTO DE AGRADECIMENTO 

Ô nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, agora. 2x Agradeço a São Benedito. Agradeço a Nossa 

Senhora 2x Ô desde criança, eu levava o meu bastão 2x 

Balança minha gunga muita fé e gratidão 2x 

* 

                         * 

CANTO PARA SÃO 

BENEDITO 

O meu santo é preto, o meu santo é lindo! 

2x Ai meu deus do céu, meu deus. É São 

Benedito!  

                                                      * 

* 

CANTO DE HOMENAGEM AOS QUE FORAM 

Carreiro, carreiro, como chamava meu boi Meu boi chamava saudade 

Saudade daquele que foi 

Ô meu carreiro 

* 

                  * 

CANTO DE PEDIDO 

Õ meu São Benedito. Oi eu vi a sereia do mar. 2x 

Eu joguei meu barquinho na água, por favor me ajude a remar. 2x 

                 *    

 

A participação na primeira festa se deu dia 06 de maio de 2018 e trouxe-me 

sensações ambíguas. Por um lado, alegria, honra pelo convite e, de outro, o sentimento de 

não estar completamente entrosada com todos, de ser uma estrangeira, o que nem sempre 

era confortável. O capitão havia me pedido que eu fizesse uma participação com ele, na 

frente da igreja, no microfone, mas recusei, porque achei que por estar recém-chegada 

não fosse uma boa ideia assumir uma posição de destaque. Nos ensaios anteriores, o 

capitão fez vários elogios em relação a minha voz e o fato de eu “saber cantar”. Como em 

meu percurso fui justamente em direção à desconstrução dessa divisão entre “quem sabe” 

e “quem não sabe” fiquei ao mesmo tempo surpresa em encontrá-lo exatamente nesse 

contexto de cantos de fé – uma das razões pelas quais recusei o convite, mesmo tendo 

gostado de recebê-lo. 
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O terno Moçambique Rosas Brancas se reúne bem cedo na casa de Dona 

Durvalina, no dia da festa. Todos se vestem, preparam-se. As mulheres ajudam com os 

arranjos de cabelo das meninas. Cheiro de espaço preparado com defumação, mesa de café 

da manhã posta para todos, e as pessoas (homens e mulheres) de cabelos feitos, trançados, 

transformados. Para a comunidade existe uma importância dada a como são vistos pelos 

outros ternos. As interações sociais são parte fundamental do congado. Antes de sairmos, 

houve a oração e um dos participantes mais velhos passava em cada um de nós, com 

garrafada e colher, para nos dar o que chamam de “remédio”, o que depois me explicaram 

que é uma combinação de ervas para “fechar o corpo”, proteger os participantes. 

Ao chegarmos no bairro Tancredo Neves, em que fica a Igreja de São Benedito 

em Uberlândia, repetimos incialmente o ritual de ensaio: aquecimento da percussão, 

divisão espacial dos membros, reverência ao altar colocado em frente a uma das casas, 

entrada e saída de uma residência e seguimos cantando pelo bairro até a porta da igreja. 

As ruas estavam cheias e havia muitos outros ternos. 

Em determinado momento apareceu uma pele de cobra na rua e um dos 

capitães colocou o seu bastão sobre ela e a tirou do caminho. Percebi olhares, 

como se aquilo estivesse lá, não por acaso, mas que fora colocado. Confesso 

que estranho um pouco essa rivalidade sentida ou a presente suposição de que 

há um inimigo. Observei o movimento de dança com as gungas, embora eu 

estivesse com as mulheres de vestido, mais à frente do terno. Uma das 

percepções importantes que tive foi a de que os participantes, mesmo na festa, 

não se concentravam quase nada em cantar ou na voz, ou nos cantos. Os 

capitães precisavam motivar sempre. Um dos capitães mais jovens, de 

tatuagem de Exú no pescoço, pedia muito, cantando mais alto com a voz e 

fazendo movimentos com o bastão para que todos cantassem em resposta. 

Quando me dei conta estava entre as poucas mulheres que cantavam mais alto, 

tentando sustentar o canto (Diário de Campo. 06/05/2018). 

A constatação acima, registrada em meu diário de campo, obrigou-me a rever a 

preocupação que tive, durante a pesquisa, sobre deslocar os cantos de fé de seu contexto 

de origem e o receio de “perderem a força”, pois tudo se volta de novo para a relação 

que o cantante estabelece com o canto. Ali, em comunidade, a manifestação assume 

outras nuances e complexidades. Nem todos os participantes estão movidos pela fé, ou 

apenas pela fé, para muitos o canto não é um elemento central da manifestação. Muito 

da manifestação se relaciona a fazer parte da comunidade, ter visibilidade diante dos 

pares, relacionar-se. Percebi a minha ingenuidade de supor que nesse contexto a 

qualidade de presença de todos e a relação com os cantos seria intensa, pois agora sei 

que, para quem nasce no congado, nem todos – muito menos em todos os momentos – 
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estão cantando com intenção, conscientes da voz como ação ou “conversa ritual”84. Por 

isso, talvez, um processo de “migração” desses cantos de fé para o contexto de estudo 

não comprometa necessariamente seu potencial transformador, já que por estarem 

imersos nesse cenário outras complexidades atravessam os congadeiros e as presenças 

muitas vezes se distraem ou se descuidam (a partir de minha perspectiva e do que 

observo). Ao levar os cantos de fé para outros contextos, em vez de “perder a força” eles 

poderiam se revitalizar a partir do tipo de relação que o cantante estabelece com o 

mesmo. 

Os cantos, por exemplo, são repetitivos com estruturas rítmicas definidas e 

melodias precisas. Os cantos demandam uma grande escuta do outro, do 

espaço que nos cerca; eles demandam que estejamos relaxados, que 

respiremos, que observemos. Mais do que "querer fazer": o caminho é sentir, 

renovar essa sensação, perceber cada sílaba que esculpe nossos lábios, ter 

consciência dos sons, captar os lugares onde o canto quer ressoar, sua trajetória 

em nós e fora de nós. É um trabalho constante de atenção que nasce no meio 

de todas as coisas, entre o conhecimento e a descoberta, a aprendizagem e a 

"desaprendizagem", o esforço e o não esforço, entre o eu e o mundo, suas 

lembranças e o instante, entre complexidade e simplicidade. E, finalmente, 

quando chegamos a aceitar sermos ancorados bem no meio dessas oposições, 

esses cantos nascem para a vida. Assim, aquele que se abandona se torna o 

precioso receptáculo do seu próprio jorro (GARÇON, 2017. p.27). 

Na porta da igreja o terno canta e faz reverência para o rei e rainha coroados pela 

irmandade, os moçambiqueiros levantam os bastões ao redor do rei e da rainha. Muitos 

se emocionam. Cada terno termina de dançar ali, na porta da igreja. Refleti novamente 

sobre o “recebimento” dos cantos, pois logo após a festa, criei um – com a sensação de 

inspiração. Refleti sobre a possibilidade de ser um fenômeno que se dá a partir da memória 

musical, corporal, sinestésica, fundida no corpo a partir das experiências e que, por fluir 

com facilidade, sem esforços ou planejamento, quase sem intenção, impõe a sensação de 

que somos visitados pelo canto, de que ele veio por nós, inspirados pela intuição ou pela 

espiritualidade. A sensação de estarmos abertos, ouvindo e deixando passar. 

 
* 

CANTO DE MOÇAMBIQUE E PONTO DE UMBANDA 

Essa mata tem folha, tem folha verde 2x 

O Rosário de Nossa Senhora. Aroeira de São Benedito. 2x 

* 

 

 

 

 

                                                           
84 Termo usado pelo pesquisador de cantos vissungos, Luciano Mendes de Jesus. 
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Figura 21 - Madrinhas e bandereiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 

Figura 22 - Experimentando fazer parte... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 23 - Dona Durvalina e eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018 

Figura 24 - Registros da Festa de São Benedito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2018. 
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6. Marinheiros de São Benedito 

 
Entrei em contato com a Mãe Selma por telefone e ela foi bem receptiva sobre 

minha aproximação. É um costume do terno, por ser maior e mais antigo, receber sempre 

passantes, curiosos, pesquisadores, estudantes de graduação que vem e vão, além de 

outros que integram mais permanentemente o grupo. Esse terno participa da festa de 

Outubro, que é mais conhecida na cidade, realizada pelos ternos da Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário. Para a minha surpresa, o quartel onde se reúnem fica localizado no 

meu bairro – bairro Tibery. Compreendi de onde vinham as batidas de congado que 

escuto entre Agosto e Outubro, todo ano. Também reconheci que os vi da varanda de 

casa, durante seus percursos de ensaio pelo bairro. 

O espaço de encontro do terno, chamado de quartel, é muito interessante. De 

algum modo ele me lembra um sonho infantil que tinha de que todos os 

membros da família, todas os amigos de quem eu gostava, professores e 

colegas, morassem no mesmo lugar, com as casas coladas, todos juntos. Esse 

desejo infantil me fala hoje sobre a necessidade de conviver em comunidade, 

esse espaço de partilha, nada individualista, espaço de cooperação e afeto. O 

quartel fica em um terreno cumprido e retangular, que não acaba mais. São 

várias casinhas, uma de frente a outra, sem muros. O clima é afetuoso, as 

pessoas são amorosas ao se cumprimentarem. Logo recebi uma caixa pra tocar! 

Não esperava por isso. Capitão José Pedro, um homem de estatura baixa e 

coração generoso, me botou uma caixa na mão. Me lembro que tomamos aqui 

também o “remédio” para proteção espiritual, este parecia uma água 

fluidificada. Fizemos oração e saímos. Não consegui ouvir a letra de nenhum 

canto (Diário de Campo. 02/10/2018). 

Por ser um terno maior, a percussão é mais intensa, mesmo sem as patagongas e 

gungas presentes no Moçambique. São muitas caixas e alguns chocalhos, os capitães 

regem com apitos. Caixas grandes, médias (chamadas de repique) e pequenas (usadas 

pelas crianças por serem mais leves). As vozes parecem sumir com a presença intensa 

da percussão. O mesmo procedimento de saída é feito, como na descrição sobre a festa 

do terno anterior – oração, percurso pelo bairro, saudação na porta da casa de um 

morador do bairro. Dei-me conta que viemos para o lado, literalmente, de minha casa. 

Chegamos, na ocasião, a uma casa em que funciona um terreiro de umbanda, mas que 

eu desconhecia. Houve confraternização com caldo e uma espécie de leilão de 

mantimentos para ajudar com os custos de figurino do terno. 

Lembro-me de uma conversa com um membro do terno que chamamos de Japa 

(embora seja descendente de negro e índio e seu nome seja Sérgio). Esse membro bate 

caixa no terno e é ogã experiente do terreiro Tenda de Umbanda Força da União 

Domingos da Guiné, o terreiro vinculado à família que é liderança para o Marinheiros de 
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São Benedito. É um terno de Marujo, outra rítmica, não há uso de instrumentos, 

diferentemente do Moçambique, que não sejam as caixas. Ele me disse que os tambores 

são redondos, porque representam o mundo. Esclareceu sobre a importância de tocar, de 

sustentar a energia do encontro, seja na congada ou no terreiro. 

Uma criança de aproximadamente três anos se aproximou do capitão e pediu para 

fazer parte do terno, estava batendo nas caixas colocadas no chão enquanto comíamos. 

Ele chorava e dizia que queria ser congadeiro. Jeremias Brasileiro (2012) tece 

considerações sobre o fato de, em Uberlândia, o Congado ter sido visto por muito tempo 

como um evento de baderneiros ou de gente velha, de modo que os jovens com mais de 

15 anos evitavam a participação, embora, hoje, jovens e crianças queiram muito 

participar. De acordo com o autor, o evento tornou-se uma vitrine de exposição da 

autoestima e representação positiva para o afrodescendente. Ele afirma que o congado, 

além de tradição, é manifestação do pertencimento negro, um motivo de ascensão social 

e intelectual. 

Lembro-me do gosto do pãozinho com carne moída e suco de caju em um dos 

leilões realizados, no mesmo dia em que visitamos a casa de uma moradora do Tibery. 

Vários mantimentos foram leiloados, como macarrão, latas de leite condensado, bolachas, 

tudo como uma forma de ajudar o terno a arrecadar fundos para as despesas relacionadas 

à produção.  

O percurso de caminhada, ida e volta, pelo bairro Tibery me revelou certa falta de 

preparo físico. O terno caminhava muito rápido, no fluxo do canto e das batidas, 

carregando os instrumentos. Somente na volta comecei a ter uma experiência diferente, 

em que me sentia fluindo totalmente com os outros integrante – na batida, no passo e na 

energia. Uma sensação difícil de descrever e para a qual, talvez, a metáfora da corrente seja 

apropriada. Enquanto caminhava, o esforço se diluiu e eu sentia uma força coletiva, como 

se fôssemos todos um grande corpo, fluindo na mesma direção. Em fluxo surfávamos 

sobre o canto que se estabelecia mais e mais como o corpo do rio. Tento descrever como 

um fluxo energético que nos guiava, um campo em comum, ou como se a força coletiva 

assumisse também o indivíduo, guiando-me, driblando cansaço e mantendo-se no ritmo 

sem esforços. Ao chegar no quartel, no mesmo fluxo, ainda tocamos por um tempo e todos 

pararam juntos, no mesmo impulso. 
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* 

CANTO DE CHEGADA 

Quem gosta de ver 2x Venha ver! 

Venha ver o Marinheiro chegar! E ele vem, com honra e 

glória  O amor de Nossa Senhora 2x 

* 

 

Os ensaios com o Terno Marinheiros de São Benedito aconteceram 

semanalmente até a semana da festa, entre 08 e 12 de Outubro de 2018. A festa fez 

aniversário de 142 anos e contou com a participação de aproximadamente 24 ternos e 4.000 

pessoas assistindo, vindas de pequenas cidades da região. O centro da cidade parou, as 

ruas em volta da Igreja do Rosário, ponto de chegada dos ternos, fecharam-se. A maior 

parte dos ternos caminha a pé, desde os mais distantes bairros, até as proximidades da 

Igreja, de modo que a cidade vai ouvindo a passagem. São cores e sons que gritam sob a 

luz do sol. 

Figura 25 - Festa de Nossa Senhora do Rosário, outubro/2018 

Fonte: Amanda Andrade Fotografias, 2018. 

 

 

 

 



125 
 

Figura 26 - Festa de Nossa Senhora do Rosário II, outubro/2018 

Fonte: Amanda Andrade Fotografias, 2018. 

Figura 27 - Mãe Selma, Capitão e nova geração 

Fonte: Amanda Andrade Fotografias, 2018. 
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Figura 28 - Mãe Selma  

Fonte: Amanda Andrade Fotografias, 2018. 

 

Uma palavrinha de Mãe Selma85 

 

Boa tarde a todos e a todas, hoje venho falar da minha convivência dentro do terno de 

congada Marinheiros de São Benedito (pausa longa). É uma tradição religiosa, nós somos todos 

devotos da Nossa Senhora do Rosário e do São Benedito... há muitos e muitos tempos – temos 

muitas recordações, lembranças boas, tristezas, mas nós temos essa grande tradição. Eu, uma das 

capitãs, madrinhas... ajudantes do terno de congado Marinheiros do São Benedito sou muito grata, 

grata aos meus irmãos, minha família, meus antepassados, por hoje eu estar dentro dessa missão, 

dentro desse terno... agradeço meu irmão Luizão que é um dos primeiros capitães do terno e 

outros, o Elias, o Moisés... aos companheiros, amigos e aos capitães, eu agradeço. Nós juntos 

somos uma família, que faz parte sempre pra não deixar essa bandeira cair, ela sempre erguida. 

A união faz a força e, juntamente com os soldados, as madrinhas, as bandereiras, os 

acompanhantes e aquelas pessoas maravilhosas que sempre estão juntos de nós. Tudo isso é 

porque nós gostamos, porque somos devotos ao glorioso São Benedito e à Nossa Senhora do 

Rosário. Nós, dentro do terno, só sentimos alegria... muitas e muitas lembranças, também 

tristezas... de nossos antepassados terem ido e terem deixado esse legado com a gente, com nós 

                                                           
85 Mãe Selma é uma grande matriarca da família Marinheiros de São Benedito. Ela gravou esse áudio para 

mim, de última hora, para que eu incluísse no texto final, transcrevi e procuro terminar essa jornada com 

essa voz, a voz da Mãe Selma. 
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todos... mas da onde eles estiverem estamos aqui junto, erguendo sempre essa bandeira. Conto 

com meus soldados, capitães, conto com as bandereiras – pra que possamos fazer sempre uma 

linda festa. Com muita alegria respiramos essa devoção, quando estamos nas campanhas... nós 

simplesmente dizemos assim: Soldados, o que vocês são? – Marinheiros de São Benedito! Nós 

somos marinheiros. 

Nunca deixe essa bandeira acabar, nunca deixe essa bandeira cair... sempre ela é estendida 

um para com os outros... porque nós garramos na mão e gritamos – SOMOS CONGADEIROS, 

SOMOS MARINHEIROS DE SÃO BENEDITO. Essa é uma alegria que me traz no meu 

coração... para repartir pra todos os nossos queridos irmãos... é assim que eu me sinto no terno 

congado Marinheiro de São Benedito... é assim que eu me elevo cantando as músicas em louvor 

a São Benedito... porque ele é o dono da festa, ele é dono das nossas alegrias... ele é o patrono pra 

todos nós, com muito amor... quero agradecer a todos e todas por ouvirem o que eu sinto dentro, 

esse pouquinho... reparto assim, com o coração imenso, cheio de alegria... PORQUE EU SOU 

MARINHEIRO DE SÃO BENEDITO, EU SOU CONGADEIRA.  

OBRIGADA. 

 

7. Sobre o impacto da Pandemia de Covid-19 

  

 

No pior momento da pandemia, enquanto o terror completo se alastrava, não só o 

coronavírus fazia milhares de vítimas, diariamente, mas também o nosso “governo” 

(2020/2021) e suas escolhas de adiar a compra de vacinas, de fazer pouco caso em relação 

ao uso de máscara e do isolamento social. Artistas como Aldir Blanc perderam a vida e 

um silêncio total por parte de um Ministério (da Cultura) que deixou de existir – o 

primeiro a ser extinto, com a entrada do Governo de Jair Bolsonaro em 2019. Enquanto 

as pessoas em Manaus morriam pela falta de oxigênio e pelo descaso, eu tinha receio de 

verificar as mensagens de whatsapp do terno Moçambique Rosas Brancas, porque a cada 

vez que entrava e rolava a tela tinha notícias de um congadeiro perdendo a vida. Foram 

as pessoas mais vulneráveis socialmente que mais sofreram, porque não puderam parar 

de trabalhar – como foi o caso da primeira vítima brasileira – Rosana Aparecida Urbano, 

de 57 anos, diarista, contaminada pelos patrões que haviam voltado da Itália.  

Depois do terror, um certo silêncio, e, aos poucos a suspensão total do congado 

foi sendo substituída por novenas virtuais em plataformas digitais como “Zoom” e  

“Google meet”. Lives em redes sociais sobre o congado, festivais virtuais e até mesmo 

uma coroação online ocorreram. As vozes se encontravam na dimensão virtual e soavam 
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um tanto abafadas pelas máscaras. As fotos disponibilizadas nas redes sociais traziam 

todas as faces mascaradas e foi assim até aqui, até o momento de finalização desta 

pesquisa, em 2021. Todos aguardando o ano de 2022, quando, quem sabe, a vacinação já 

completa tenha minado totalmente o vírus e quando novas eleições podem evitar que o 

Brasil siga sendo, vivendo e proporcionando catástrofes – econômicas, ambientais, éticas, 

etc. 

Figura 29 - Flyer de divulgação de festa virtual do congado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Uberlândia, 2021. 

Figura 30 - Capitão Elbinho durante a Pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2021. 
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Figura 31 - Moçambique Rosas Brancas rezando novena durante a pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2021. 
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CANTO IV  

PONTES, ENCRUZILHADAS – PEDAGOGIA DA VOZ 

 

Neste instante, minha consciência surpreendida observa esse 

fenômeno, os cantos parecem me contar sua origem, me religar ao 

grande corpo do mundo e à todas as gerações que eles não cessaram de 

animar, desde os tempos remotos. {...} esse ato é infinitamente natural. 

Ele não tem nada da performance artística, tal como é concebida 

frequentemente hoje. Não, nós não somos esse produto fabricado, esse 

"artista-star", quando deixamos viver esse fluxo de sons e de ritmos 

que vai e vem, ao seu próprio sabor, por todas as gargantas do nosso 

corpo, nos lava de nossos condicionamentos e nos recoloca na nossa 

inocência. Em nossa condição de inatos, nós estaríamos mais à imagem 

da árvore, sem espera, sem vontade própria, crescendo constantemente 

na sua missão, vertical.  

( GARÇON, 2017, p.28) 

 

1. Como velhas árvores 

 

Cantos são árvores antigas86. Hoje me incumbi da responsabilidade de ser 

passagem – passagem de fala sobre os cantos antigos, ou cantos de tradição, os cantos 

velhos que existiram muito antes de nós. Hoje eu acordei desencapada, exposta e em 

conexão com sensações pouco processáveis pelo córtex cerebral, como uma árvore 

trocando de casca. Sinto que em dias assim estou mais aberta, mais receptiva – velas 

estendidas ao mar, sem remo ou motor. OUÇO. 

Essa escuta, essa escrita escolheu se manifestar depois de uma sequência de 

epifanias e insights com a imagem de árvores, os corpos das árvores, nós mesmo como 

grandes árvores.  

Para mim a escrita é um lugar de escuta e assim permiti que ela tomasse a frente 

da oralidade espontânea, nesse novo modo de chegar e estar em rede – as redes sociais. 

Comecei primeiro, sem intenção dirigida, a reparar nas “irmãs árvores”. Quando o olhar 

começa a buscar o não aparente, damo-nos conta de que as árvores são muito maiores, de 

que grande parte delas está dentro, dentro da terra. 

Isso é óbvio, vocês poderiam dizer: estudamos na escola sobre a raiz das árvores 

e, no contato, por menor que seja, percebemos que tudo tem raiz. Porém, brincamos de 

fazer um exercício de visualizar toda a parte não aparente de uma árvore, toda a árvore, 

                                                           
86 Texto escrito para leitura performática em uma “live” que realizei no Instagram 

(@cantessencia_marialyra), no dia 20 de Outubro de 2020 (Cf. 

https://www.instagram.com/tv/CGyDMVUFyey/). 
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imaginar e sentir a extensão da árvore até onde ou o quão fundo está, medir com os olhos 

da imaginação o tamanho total, incluindo da raiz mais funda até a folha mais alta e toda 

vez que virmos uma árvore nos comprometermos a olhá-la inteira, incluir o não aparente, 

como se fossem duas árvores: uma externa, de copa exuberante, e uma sem folhas, 

embaixo da terra, uma sustentando a outra, como um reflexo n´água... 

As raízes entram e se espalham para dentro e para os lados, encontram outras 

raízes, encontram pedras, água, muitas camadas de terra, inúmeros seres. Enquanto isso 

a copa da árvore se estica em direção à luz, como antenas ou raízes aéreas, que também 

recebem nutrientes das alturas e também se entregam – fazendo algo com o que recebem. 

Esse é um princípio da criação, fazer algo com o que recebemos. Assim como cantar, essa 

alquimia do ar, também consiste em fazer algo com o que recebemos: inspiramos o ar e, 

a partir de nossa constituição, de tudo que somos, de todos os elementos que tal 

constituição engloba, damos forma e expressão a este ar que nos atravessa. Cantar é fazer 

algo com o ar que recebemos. 

Nós também somos como as árvores, quanto mais nos enraizamos e nos 

aprofundamos, mais temos a condição de nos esticar em direção ao alto e vice versa – o 

movimento é paradoxal: quanto mais recebemos o ar, as informações que chegam e o 

alimento das folhas que olham pro céu, mais fortes também se tornam nossas raízes. Sim, 

são nossas irmãs, somos como as árvores: raiz, corpo, relação, percepção, criação... 

canto... Cantos também são como as pessoas... árvores... cantos antigos são como árvores, 

árvores antigas como cantos velhos... 

Falando um pouco sobre canto, cantos, os cantos: cantos são diferentes de 

canções, cantos têm uma raiz mais profunda. Canções podem ter décadas e se 

contextualizam dentro da cultura de determinada década, cantos são como aquela árvore 

da praça mais antiga, são como a árvore mais antiga da praça da cidade.... grande, larga, 

de raízes expostas e cujo tronco é impossível de se abraçar impedindo as mãos de se 

alcançarem.  

Quando a gente toca essa velha árvore assim, sabe que ela esteve ali desde sempre, 

digo, desde muito muito antes... que testemunhou mudanças, mortes, nascimento... que 

se sustentou ali enquanto mudaram cenários, presidentes, chuvas, temporais, às vezes até 

a guerra. Nossos avós, bisavós, tataravós talvez tenham estado ali, desfrutando de sua 

sombra e frutos; os namorados, há 100 anos enterrados, marcaram a pele dessa grande 

árvore com suas iniciais. A velha árvore viu tudo que veio, passou e vai voltar... tudo que 

volta em ciclos, e vai ver ainda tudo que está por vir, se deixarmos. 
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Claro que o canto tem, por assim dizer, outra materialidade... sua raiz está na 

memória de nossas células, a memória celular das paredes e existe provavelmente uma 

grande chance de o canto ser/ter uma memória em si. Mas o canto velho só pode se 

manifestar quando nos abrimos para sermos portais, canais de acesso, pontes, vasos, 

receptáculos nos quais o mesmo se manifesta e torna de novo vivos os nossos mortos, os 

lugares, as pessoas e as forças. O canto então toma forma quando nos emprestamos à ele, 

quando “damos o nosso corpo” à sua presença, sem barreiras, nos entregamos e ele nos 

“incorpora”; é e não é a gente, nos amplia de indivíduo para a imanência que transcede 

nosso pequeno “eu”, que dissolve as fronteiras de tempo e espaço.  

Quando cantamos um canto antigo nós o atualizamos, atualizamos as suas e as 

nossas forças e nos conectamos a sua atemporalidade. Tradição como apresentam 

Eduardo Okamoto, Fernando Aleixo e Maria Thais (2017, p.5) ao se referirem ao trabalho 

de Maud Robart: “tradição é entendida como algo a-histórica (anistórica) que, segundo 

Robart, pertence a todas as idades e encontram-se em todas as tradições através das quais 

a vida se manifesta. Da tradição emergem formas tradicionais: o candomblé, o vodu, etc.”. 

A tradição talvez possa ser descrita pelas palavras do escritor africano Tierno 

Bokar, como: [...] a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a 

conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram, assim como 

o baobá já existe em potencial em sua semente (HAMPATE BÁ, 1975, p. 1). 

Tradição toca o atemporal, por mais profunda e antiga que seja sua raiz, ela não 

está resumida ao “velho” ou aquilo que está delimitado em um determinado tempo e 

tampouco o “atemporal”, como nos referimos, não é o que está “fora do tempo”, mas é o 

que une todos os tempos em um só presente. 

Como se aproximar de um canto assim, antigo e presente, como uma velhíssima 

árvore? 

Com muto respeito, cuidado, pisando leve, fazendo reverência, como quem 

respeita a própria ignorância e, colocando-se totalmente aberto diante daquele “ser”, 

querendo tocar, conhecer, como quem nunca consegue abraçá-lo totalmente; como quem 

não tem certeza sobre as dimensões de suas raízes. A gente se coloca como um bambu 

que canta com tocar do vento, aberto aos atravessamentos, dando-se às transformações. 

O canto antigo a gente trata como a uma velha pessoa, como a uma pessoa velha: 

pedimos a benção. Como uma velha árvore, ele esteve aqui muito antes da sua vida ser 

inaugurada e estará bem depois. Isso, porque, assim como a árvore velha, ele atravessou, 
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uniu e separou gerações; às vezes culturas se tocaram tendo ele como ponte, 

testemunharam e provocaram mudanças. 

Assim como a árvore mais velha da cidade, esses cantos de tradição estiveram 

aqui bem antes de sua mãe nascer e estarão aqui para vibrar o chão em que passarão as 

nossas crianças. 

A voz reconcilia visível e invisível, ela é ao mesmo tempo constituída por 

nossa condição material; é matéria em si, e, apresenta a nós de forma análoga 

duas dimensões: aquela feita de sua presença material, em que a sonoridade 

age desde quem a gera e sobre o outro, age no corpo, no espaço – interfere 

como frequência vibratória na matéria dos corpos; é o resultado da alquimia 

do ar em seu processo de emissão, portanto muda também o ar a sua volta – 

voz é ar modificado. Analogamente, a voz traz ainda a outra dimensão 

mencionada, em que a voz (que é corpo) vai além da extensão do corpo e 

provoca a sensação de transcendência, de um universo mais sutil - que é físico 

mas que é feito de outra “fisicalidade”. “A voz é órgão invisível do corpo” – 

como nos traz Ludwik Flazsen (simpósio); “o corpo é a parte visível da voz e 

a voz a parte invisível do corpo” (Barba). A voz torna assim presente o que não 

estava. Enquanto som instaura outro espaço sobre o espaço, e enquanto 

palavra/sentido é capaz de romper a barreira do tempo/espaço, trazendo de 

longe e de outros momentos, o ausente (LOPES; LYRA, 2016, p.54). 

Enquanto nos liga à ancestralidade, enquanto faz parte de uma identidade, 

enquanto tem a sua singularidade – assim como uma impressão digital – enquanto muitas 

vezes parece dar lugar às imanências do ser, a voz “é” a cada momento; surge no momento 

em que está “sendo”. Por isso, restringir-se aos julgamentos sobre uma determinada voz 

é como querer fixar um pôr de sol, ou querer tomar uma paisagem como espaço. Espaços 

são dinâmicos e acolhem todas as mudanças e nuances de diferentes paisagens. A voz 

pode estar cansada, pode desafinar, pode se manifestar com mais ou menos ar, parecer 

rouca, mas é expressão e, nessa perspectiva, a voz é elástica, variável, mutável, 

transformável, surda-muda, livre, vaidosa, conectada, tensa... sua natureza é livre como a 

natureza da mente. 

 

VOZ CORPO SER 

 

Quero olhar para a presença do artista, sujeito, ator, atuante, doer87, performer. 

Quero olhar para maneiras, modos, caminhos de expansão, alargamento, transformação 

                                                           
87 Doer, cuja tradução poderia ser atuante, ou fazedor, é um dos termos usados por Grotowski para se referir 

às pessoas no centro da ação performativa. De acordo com o pesquisador Luciano Mendes de Jesus (2016), 

o encenador polonês usou diferentes termos, a depender da fase de seu trabalho, para definir, assim, Ator, 

o qual estaria relacionado àquele que faz para que o outro assista. Tal questão, conforme se afirma, estaria 

presente na fase conhecida como fase teatral ou espetacular de Grotowski. O termo Participante, por sua 
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da arte-vida, pois artevida começa no olhar, na percepção, na perspectiva, na experiência 

sensível, aberta com o mundo. Por que a voz? Por que a arte? Porque a (trans)formação? 

 

VOZSER – ARTEVIDA – (TRANS)FORMAR 

 

A voz é arquétipo de nossa potência expressiva, etérea e carnal, simboliza o que 

fazemos com aquilo que recebemos: ar. Como damos forma ao que somos e às nossas 

relações (tudo e todos que nos “relam”)? Como criamos com aquilo que recebemos, ao 

que damos espaço, forma, expressão e quais ressonâncias entregamos ao mundo? Como 

devolvemos ao chão tudo que ele nos deu? Com respeito a tais questões, refiro-me à Voz 

Poética (LOPES, 2004), à voz enquanto sonoridade e elemento expressivo, não apenas 

atrelada ao signo e significante da palavra, à voz que experimenta a própria materialidade, 

que não está resumida à “moeda de troca” (NOVARINA, 2009). 

Dentro desse espectro que a Voz Poética abre está o canto, pois, contendo signos-

palavras (conhecidas ou desconhecidas) ou sendo seu corpo de som o criador de múltiplos 

sentidos e sensações, o canto cantado é um espaço, um corredor, uma passagem para o 

renascimento da voz, do ser. Dentro desse espectro que o canto abre, ressalta-se que o 

foco deste trabalho não é analisar o canto como um fazer virtuoso para efeitos 

mercadológicos, servindo aos critérios recortados de uma determinada cultura ou nicho, 

do cantar bem ou mal, da voz reconhecida ou não, ou mesmo da canção. Não obstante, 

escolho olhar para os cantos de tradição, cantos rituais, cantos de fé(sta). Finalmente, 

dentre esses cantos, o recorte se afunila para os cantos/pontos de umbanda e cantos de 

congada dos contextos que acompanhei, em Minas Gerais, Uberlândia. Como essas 

experiências de canto se assentam em mim e como eu relaciono tais experiências à 

(trans)formação do artista-performer para refletir sobre a pedagogia da voz e “pensacriar” 

possíveis caminhos como Mestra Aprendiz88: 

                                                           
vez, remonta ao período do Parateatro: nessa fase, o espectador não está para assistir, mas para fazer parte 

de uma experiência. No que diz respeito ao termo doer, circunscrito à fase nomeada como Arte como 

Veículo, dentro da qual se encontra os trabalhos com os cantos vibratórios, observa-se que o ato é a 

“construção de um percurso íntimo”, no qual o que mais importa é a transformação das forças vitais, da 

presença e da percepção. Por fim, o termo Performer, possivelmente, une as funções dos diferentes termos, 

uma síntese dos termos anteriores, que integra o fazer para si e com o outro. 
88 O termo Mestra Aprendiz, empregado por José Batista Dal Farra Martins (2010), para se referir à Myrim 

Muniz, nesta tese, constitui diálogo com a obra O mestre ignorante: Cinco lições sobre emancipação 

intelectual, do filósofo Jacques Rancière (2013), em que se apresenta uma reflexão sobre a possibilidade 

de se aprender qualquer coisa sem o “mestre explicador” – aquele da educação bancarista, criticada por 

Paulo Freire, já que é permeada de uma visão de educação que se apoia na desigualde entre o que sabe e o 

que não sabe.  
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[...] O canto de tradição é uma forma de estabelecer uma conversa entre um 

possível passado concreto, registrado quase que fonograficamente num canto 

antigo, e as sensações vivas do presente. É uma conversa que troca conteúdos 

de memória, promovendo a reconexão do cantante e do ouvinte comum a 

incerta linha histórica pessoal e coletiva. Incerta, mas perceptível. Essa é uma 

“conversa ritualizada”, para usar a definição do antropólogo Martin Lienhard 

sobre a música [...] (JESUS & PEREIRA, 2019, p.194). 

Quem é a pessoa que canta a canção? É você? Porém é uma canção de sua avó. 

Ainda é você? Porém, se está explorando a sua avó, com os impulsos do seu 

próprio corpo, então não é nem você nem sua “avó que cantou”, é você 

explorando a sua avó cantando. Mas talvez vá mais longe, até algum lugar, até 

um tempo difícil de imaginar, onde pela primeira vez se cantou esta canção. 

Se trata da verdadeira canção tradicional que é anônima. Nós dizemos: foi o 

povo que cantou. Mas nesse povo existe alguém que começou. [...] Se for capaz 

de ir com esta canção ao princípio, já não é sua avó quem canta, mas alguém 

de sua estirpe, de seu país, de seu povo, do lugar onde se encontrava o povo, 

de seus pais, de seus avós[...]Quem era essa pessoa que cantou assim? Era 

jovem ou velha? Finalmente vai descobrir que você é de alguma parte. Como 

se diz em uma expressão francesa: “Tu és filho de alguém” (GROTOWSKI, 

1996, p. 75). 

O caminho se faz enquanto se caminha e, por mais que a gente mire um ponto no 

horizonte e siga em sua direção, apesar das bússulas, dos mapas, por mais que a gente se 

planeje, idealize, tente prever o curso das travessias, o percurso é sempre criação, uma 

dança, às vezes suave e às vezes tensa, entre caos e harmonia. Somos ingênuos se nos 

enganamos sobre o caminho ser também o imprevisto, o calor, os mosquitos da trilha, a 

chuva forte, a falta d´água, a pedra que te faz torcer o tornozelo, os seres que se encontra 

sem imaginar encontrá-los, as emoções, as crises, o cenário político, a morte, uma 

pandemia. Issi, pois mapas não são examente territórios. 

É por isso que meu mapa (projeto de pesquisa) dizia que eu faria o trabalho de 

campo ao longo de todos os anos de doutoramento e que, na segunda parte, ou metade do 

caminho, eu conduziria uma turma de estudantes em formação, na Universidade Federal 

de Uberlândia. Imprevistos. Confesso que em alguns momentos eu imaginei que não 

concluiria este ciclo. Imaginei que, embora todos os imprevistos pudessem me tornar mais 

sábia, não me tornariam exatamente doutora. Uma sequência de acontecimentos, desde 

minha entrada no curso, destaca-se em minha memória. Alguns bonitos, outros fortes, 

difíceis, dolorosos, complexos como as teias que tecem a vida. Recordo-me de sonhar 

que estava beijando a mão de um futuro orientador e ele abria a porta para a entrevista 

com guias embaixo da camisa, assim como eu, que também portava as minhas. Com 

tristeza, também me recordo do suicídio de um sobrinho de quatorze anos, que não 

suportou estar aqui. Houve também a reforma de minha casa. Minha experiência como 

docente na universidade. O encerramento desse período com minha saída da universidade 

e o subsequente início do ciclo em que atuei em escola de rede pública e o seu fim com a 
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desistência. Uma separação.  Uma fertilização em vitro que não saiu como esperado. A 

escassez de trabalho e sua consequente imposição da falta de “grana”. A imersão em um 

pântano de tristeza. A criação de um trabalho próprio. A licença do terreiro. Trocas 

potentes e delicadas ao longo do caminho. A morte de meu pai. A pavorosa eleição de 

Bolsonaro. Um acidente de ônibus. A pandemia com o Covid-19 e o isolamento social 

que ela forçou, tornando-nos afastados das atividades e das pessoas. A força e a potência 

de vida que retorna e me convida à cantar. Enfim, todo o tipo de intensidade que surge 

também em função de meu olhar intenso sobre a realidade e meu modo intenso de 

experienciar a vida.  

Parte do plano, em algum momento do percurso investigativo, foi chamado, na 

metodologia de pesquisa, de triângulo amoroso: três eixos que seriam a base para criar 

uma reflexão sobre a relação entre cantos de fé(sta) e qualidade de presença do performer: 

i) Os frutos da pesquisa de Grotowski no que se refere aos cantos rituais; ii) os contextos 

de pesquisa de campo (Umbanda e Congado), vivendo os cantos de fé(sta) a partir desse 

diálogo; e iii) experiência de condução de processo de aprendizagem com um grupo de 

estudantes em cujo objetivo era deslocar os cantos de fé(sta) de seu contexto original para 

experimentar esse encontro entre eles e o ensino e para pensar sobre a formação (que 

chamo de transformação) do artista performer. 

Tal estrutura que se configurava, à época, como base da investigação foi se 

modificando, em função dos imprevistos mencionados anteriormente, mas não apenas. 

Ocorreu algo, fora das minhas expectativas, de compreender que o triângulo, que 

integrava três vértices distintos na condução da pesquisa, na verdade é um círculo, pois o 

movimento de realização da investigação ocorreu de forma cíclica, ao passo que um 

elemento dela sempre voltava para si e se relacionava aos demais, isto é, cada elemento 

funciona como um polo de um sistema que se retroalimenta – uma imagem difícil de 

explicar, porém é como se esse círculo que estava se formando representasse a 

experiência do meu ser, de meu corpo, conectando, integrando, sintetizando, tecendo 

relações, dissolvendo a ilusão de separatividade. Olho o que entendo como Grotowski no 

terreiro e no congado; vivo as oficinas com pesquisadores vinculados ao Workcenter com 

o mesmo corpo que vive a incorporação no terreiro; conduzo práticas poéticas vocais 

como docente/professora/condutora a partir de meu olhar de aprendiz, sempre em relação 

com esses espaços diferentes que a minha percepção faz unir. 
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2. Vivências como Ser Aprendiz 

 

Os imprevistos mencionados anteriormente não me permitiram executar “a rota 

de viagem” imaginada, todavia não me impediram de reconhecer que eu já tinha em mãos, 

pés, corpo, voz e memória as experiências que viriam a ser o material necessário para 

criar as conexões e tecer uma reflexão sobre o tema da pesquisa – cantos de fé(sta), 

presença do performer/sujeito e (trans)formação do artista.  

Não obstante, apresento, neste canto, a narrativa reflexiva de três encontros, dois 

deles com o pequisador, performer e vissungueiro Luciano Mendes de Jesus89, 

contemporâneo e colega do mesmo programa de doutorado, de quem fui me proximando 

para trocar experiências e, com o tempo, tornou-se responsável por contribuir, como 

artista, professor e pesquisador de Grotowski, para esta investigação. As ressonâncias 

desse encontro estão presentes aqui, ao longo da tese, nas referências compartilhadas, na 

dissetação e artigos que escreveu, nos eventos que organizou com outros pares ao longo 

da pandemia e, principalmente, na experiência das oficinas que buscarei relatar. 

Em seguida, compartilho a experiência que tive na oficina com Mário Biagini, no 

evento IV Seminário Internacional Espaços Íntimos, Vozes Míticas90 - um encontro que 

durou apenas 3 dias mas que sem dúvida se transformou em uma fonte nutritiva para 

pensar os cantos e a prática vocal. 

 

 

2.1.Oficina de Cantos Vissungos91 – um encontro, dois 

 

Buscando encontrar materiais de pesquisadores que se relacionam com meu 

campo de pesquisa cheguei ao trabalho de dissertação de Luciano Mendes de Jesus, ator 

                                                           
89 Graduado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2007). Atuou na 

equipe Open Program do Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Pontedera/Itália) entre 

2012 e 2015. Mestre em Música (2016) pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

(ECA-USP), estuda a relação entre som, escuta e experiência nas artes performativas através do estudo do 

percurso artístico de Jerzy Grotowski e das investigações e criações do Workcenter of Jerzy Grotowski and 

Thomas Richards. 
90 Evento organizado pela profa. Juliana Mota Alves, da Universidade Federal de São João Del Rei, no qual 

se encontraram muitos pesquisadores, estudantes e professores, dentre os quais destacam-se nomes de 

grande contribuição para o teatro, como Francesca Della Mônica, Tatiana Motta Lima e Mário Biagini. 
91 Cantos afro-mineiros de origem Bantu, primeiros registros constam de 1530. Os cantos nesse contexto 

são sempre para algo: para fazer chover, para amanhecer, para cumprir uma tarefa, para velar alguém. 

praticada por povos africanos escravizados e descendentes, utilizados não só nas lavras de diamantes e ouro 

na região compreendida, entre outras, pelas periferias das cidades brasileiras de Diamantina, São João da 

Chapada e Serro, no estado de Minas Gerais. 
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e pesquisador dos cantos vissungos, que passou um ano trabalhando com Mário Biagini 

e o Open Program, na Itália. Como pesquisador, também se alinha aos estudos sobre o 

percurso do encenador Grotowski, concentrando-se nas práticas vocais com cantos de 

tradição. Por pura sincronicidade, recebi a divulgação de uma Oficina de Cantos 

Vissungos que aconteceria em São Bernardo do Campo, em São Paulo, numa pequena e 

graciosa casa de cultura. Senti o desejo de fazer parte dessa oficina, mas somente após 

reler o flyer de divulgação percebi que quem conduziria a oficina seria o mesmo 

pesquisador cuja dissertação se encontrava em minhas mãos. Fiz as malas e fui ao seu 

encontro. 

Em todo lugar havia tensão política. Meados de março de 2018. Dias antes do 

assassinato de Marielle Franco92. Nesse cenário, pouco antes da prisão do então ex-

presidente Lula, eu estava na mesma cidade em que ele morou, lugar em que ocorreria a 

oficina com Mendes de Jesus. Essa tensão política estava presente mesmo quando ia 

comer algo no boteco da esquina, próximo de onde me hospedei para fazer a Oficina de 

Cantos Vissungos. Havia sempre alguém falando sobre o juiz Moro, Bolsonaro, PT – 

Partido dos Trabalhadores, o mesmo do ex-presidente Lula. Vangloriando-os ou 

linchando-os verbalmente. As pessoas ao dialogar tateavam o terreno para sondar se seria 

seguro manifestar um posicionamento, buscando saber qual seria o nosso posicionamento 

nesse cenário de desavença política. Um golpe chamado de “impeachment” ou um 

“impeachment” chamado de golpe, a depender do posicionamento ideológico, havia 

desbancado a primeira presidenta do nosso país, Dilma Rousseff, substituída por Temer. 

Os muros, em toda parte, na grande São Paulo, ou mesmo nos Campi da USP, vestiam-

se de palavras como Fora Temer, substituindo o anterior Fora Dilma. As redes sociais 

também se enchiam de postagens tensionando os posicionamentos, com as hashtags 

#foratemer, #foradima, #lulalivre. 

Seriam cinco dias de oficina, com o primeiro encontro no dia 12 de março de 2018. 

Casa de Cultura de São Bernardo do Campo, simpática e amarela. Cheia de quadros com 

retratos de “pessoas importantes”. Janelas grandes e muito ruído advindo da localização. 

Começamos do lado externo, no fundo, debaixo da noite que caía, em chão de cimento, 

entre algumas árvores relativamente altas. Ao início, não houveram falas introdutórias, 

                                                           
92 Marielle Franco, vereadora da Câmara do Rio de Janeiro e predisenta da Comissão Mulher, socióloga, 

mulher, negra, LGBT e criada na favela da Maré. Foi assassinada, no dia 14/03/2018, em um atentado ao 

carro em que estava. O veículo foi alvejado com 13 tiros, matando também o motorista Anderson Pedro 

Gomes. 
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apresentações ou explicações. Uma condução inicialmente silenciosa, uma presença séria, 

que dava espaço de prioridade para o encontro, para a experiência, cortando a raiz das 

trivialidades. As poucas instruções dadas, nesse momento inicial, eram corporais. Mendes 

de Jesus sustentava uma atitude de serenidade, de que os corpos entenderiam a proposta 

e tinha falas precisas. Ele cantava, nós respondíamos, um chamado sonoro, em língua 

desconhecida, que depois reencontrei no CD Cantos de Escravos de Clementina de Jesus. 

Quando cantávamos juntos ele dizia que deveríamos “entrar dentro de sua voz”, 

que é uma imagem oposta a de “entrar por cima e cobrir”. Reforçava corporal e 

verbalmente que não nos estagnássemos em círculo93. Depois, ouviu individualmente a 

cada um de nós, estimulando-nos a “buscar algo com a voz, a trazer algo que amamos de 

longe para perto”. Ele dizia que o canto, nesse lugar, é como conversa ritual94. 

Deveríamos encontrá-lo como a uma pessoa que se deseja conhecer, não como algo que 

já se conhece e que se reproduz. Com base nesse aspecto, é imprescindível uma atitude 

de busca, de quem se pergunta: quem é você? Sob a condução da oficina, ficou perceptível 

que, para Mendes de Jesus, a importância da intenção como forma de se estabelecer uma 

relação real com o canto, tomando o canto como ação. 

O canto de tradição, como pontua Luciano Mendes de Jesus (2016), é uma 

maneira de estabelecer diálogo entre passado e presente– o passado registrado 

sonoramente no canto antigo, como talha no tempo, e as sensações pulsantes do presente.  

E o que é a voz; é um catalisador de Experiência. Um veículo que nos leva a 

algo que não é a voz. É um tapete voador, levando-nos a uma dimensão 

extraordinária. Qual a diferença entre a Voz Musical e a Voz-Veículo? A 

Voz- Veículo não trata de produzir ou de buscar efeitos sonoros. Você 

esquece se canta bem ou mal; esquece se o som que produz deve ser 

impressionante, estranho, fascinante, único. O próprio fato de cantar é 

completamente sem significado. Você canta, pois existe o cantar. E aqui você 

simplesmente não sabe quem está cantando. Certamente, não você. Algo 

canta você, através de você, algo escolheu você, seu corpo, como 

instrumento. Mas poderia ter escolhido outra pessoa. Quando o homem toca 

a flauta, quem toca? A flauta ou o homem? Não seja uma flauta que clama 

estar tocando. Alguém tomou você por um instante em suas boas mãos 

                                                           
93 Essa instrução se repetiu em minha experiência na oficina de Mário Biagini. Parece-me que se relaciona 

à necessidade de quebra de alguns padrões da área teatral, em que o círculo é geralmente adotado para 

condução de práticas e rodas de debate, mas, em ocasiões como essas, ambos professores propunham a 

quebra dessa disposição espacial, sugerindo que as ações seriam mais fluídas e dinâmicas desse modo. Na 

oficina de Mário Biagini ele também acrescentava o quanto seria importante que as pessoas se tornassem 

“indivíduos”, individualizassem-se para estar no coletivo. Assim, havia uma suposição/observação de que 

o círculo impediria essa verticalização do indivíduo.  
94 O termo “conversa ritual”, que ouvi nas duas oficinas que fiz com Luciano Mende de Jesus, remete-me 

à leitura que realizei da dissertação desse pesquisador, em referência ao conceito de conversa ritualizada, 

de Martin Lienhard, antropólogo, que mobiliza esse termo para falar sobre a música de palo monte (canto 

de matriz africana). Conforme o autor explica, o conteúdo memorial transcende o aspecto localizado do 

ritual – parece-me sugerir uma transcendência e relação ao aspecto tempo-espaço, como cápsulas do tempo. 
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calorosas, e seu sopro flui através de você, e seu ser total vibra. Ele se 

aproximou e aí foi embora; talvez retorne, talvez não. Quem encheu você de 

vibração? Quem lhe deu som? (FLASZEN, 2015, p. 199). 

Adentrando o espaço de dentro da casa de cultura, enquanto cantávamos, senti 

uma dimensão energética, uma “força”, que quase me assustava e, ao mesmo tempo, me 

intrigava. Pensei sobre quais mistérios acessava por meio daqueles cantos desconhecidos; 

que segredos continham. Soube depois de que se tratava de um Canto Vissungo95 de 

saudação à lua. Cantávamos juntos e individualmente, em forma de canto responsório 

(um líder e uma repetição coletiva). Mendes de Jesus, na condução da oficina, tocava o 

corpo do líder fazendo provocações ou dizia algo no ouvido. A ideia era a de que o 

coletivo, mesmo enquanto ouvia, ou seja, enquanto não estava cantando, emprestasse 

força, foco, energia ao líder, convertendo-se também em base, seja no silêncio ou, depois, 

ao responder. Luciano me orientou para que eu buscasse uma voz com mais ruído, mais 

anasalada e não uma voz polida – uma abordagem menos eurocêntrica do cantar. Lembrei 

da experiência que já tinha tido com o congado e de como cantava a Capitã Dona Neuza. 

Ao responder deveríamos nos abrir para o que se manifestasse, dando força ao 

canto do líder. Movíamo-nos livremente, evitando a estagnação em círculo. O condutor 

da oficina fazia algumas correções pela precisão das letras e da melodia. Evocava a 

imagem corporal do cilindro – em que o visualizávamos nos atravessando o eixo do corpo 

desde o chão até o topo da cabeça. Ele ressaltava a importância da vibração, mais do que 

da melodia, e nos falou sobre a diferença entre a ideia de “interpretação” de um canto e a 

ação do canto ritual de tradição como criação. 

Muitos dos procedimentos metodológicos vivenciados na Oficina tinham relação 

com princípios do trabalho vocal do ator, que eu já conhecia: a importância de ativar a 

base, exercícios relacionados às caixas de ressonância para ampliar a consciência do 

corpo todo na produção do som, sentir o envolvimento de todo o corpo no processo do 

canto, exercícios de enraizamento, entre outros. 

                                                           
95 Aires da Mata Machado Filho, contando com seus 17 anos de idade, estudante interno do Instituto 

Benjamin Constant, para cegos, no Rio de Janeiro, retomou contato com alguns cantos entoados por ex-

escravos e descendentes conhecidos como vissungos. Tal fato foi descrito pelo autor de O negro e o 

garimpo em Minas Gerais em 1943. Esse relato é apenas um registro de quem formalizou uma prática que 

veio cruzar o Atlântico com os ancestrais africanos trazidos à força na escravização, considerando-se que, 

em sua cultura, o canto já estava presente como forma de ritualizar pequenas ações do cotidiano. 
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A partir do terceiro dia de oficina, fomos orientados a vestir uma roupa que fosse 

especial para nós96 – “que seja uma roupa em que você se sinta o melhor de você, bonito 

e importante”. Lembro-me de achar essa instrução, no mínimo, curiosa, pois sabemos que, 

geralmente, nos vestimos “pra guerra” em oficinas de teatro, em que se tem, como 

conhecimento geral, a importância de vestir roupas que sejam confortáveis e que não 

limitem o movimento, ou, no máximo, usar uma roupa preta, confortável, que traga 

mobilidade e neutralidade ao mesmo tempo. Entretanto, esse pedido fez uma diferença 

inexplicável em nossas presenças. Aprendemos alguns cantos vissungos e ficamos 

assentando no corpo formas de abordá-los. Também criamos individualmente uma cena, 

tendo o canto de saudação à lua como linha dramatúrgica da ação. Nos últimos dias, 

fizemos uma espécie de apresentação de finalização e tivemos a participação de alguns 

jovens artistas com quem o condutor da oficina esteve trabalhando no projeto artístico-

pedagógico Garimpar em Minas Cantos de Diamante. 

Os vissungos são “cantigas em língua africana ouvidas outrora nos serviços de 

mineração” e ainda hoje presentes em diversas situações da vida cotidiana dos 

habitantes de alguns povoados de Minas Gerais. Seja no trabalho nas minas ou 

no trabalho dos terreiros, nas brincadeiras ou no cortejo dos enterros, os negros 

escravizados preservavam sua cultura à revelia dos senhores, através da 

música. Apesar da importância que esses cantos apresentam para o 

conhecimento da cultura brasileira como um todo e da cultura africana que 

herdamos, ainda são relativamente poucos os estudos sobre eles[...] Os 

vissungos são cantos de força. Foram originalmente cantados durante o 

trabalho de mineração nos rios de Minas Gerais no início do século XVIII. 

Adotando a perspectiva comparativa já padronizada da Etnomusicologia, 

poderiam ser classificados como cantos de trabalho. Contudo, se tivermos em 

mente que as pessoas que os cantavam estavam no exercício de suas atividades 

sob severa coerção física, ao chamá-los de “cantos de trabalho” dificilmente 

estaríamos refletindo o ponto de vista do sujeito que cantava (CARVALHO, 

2015, p.23). 

 

Vissungo para mim é vida e morte, vissungo é uma tradição dos mortos, o 

vissungo é uma tradição, é um conhecimento, que veio da África aqui pro 

Brasil, é conhecimento dos negros, a ascendência de onde se implantaram lá 

no quilombo, assim, aquelas trajetórias. Porque aí eu penso que não existia isso 

de branco, principalmente no Brasil, de outro lugar, se existiu ou não? Se 

existiu outra linguagem, outro processo. Não só aqui em Milho Verde como 

em Diamantina e no Quartel do Indaiá, principalmente Diamantina, muitos 

quilombros existiu por lá também né? Muitos conhecedor de negros, porque 

cada um também cantava diferente. É conversar com os defuntos, vamos 

conversando com as almas, nós entregamos eles mas nós conversamos com 

                                                           
96 Depois, durante a minha experiência na Oficina de Mário Biagini, revi a instrução sobre a vestimenta e 

compreendi que, como aluno de Mário Biagini, Mendes de Jesus estaria compartilhando seu próprio 

processo de aprendizado nessa forma de ver e viver o canto. 
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eles até entregar eles na igreja (ROCHA, 2021, informação oral97). 

 A condução de Luciano era suave e precisa, não neglicenciava a realidade, ou 

fazia “vista grossa” quando o participante ainda não tinha liberado a voz dentro da 

proposta, ou quando cantávamos algo diferente, como letra e melodia. Ainda que 

estivéssemos lidando com parâmetros não convencionais, se analisado de uma 

perspectiva musical, sua postura revelava que cada detalhe faria diferença – a relação com 

o outro, aberta, real, sem simulações, a relação com o espaço, a relação com o canto. Por 

meio de suas instruções ao longo dos dias, fui compreendendo que estava disposto a 

“cortar” o que não fosse comportamento legítimo98 – quando digo isso me refiro a uma 

certa performance que sustentamos quando atuamos, aquela em que há uma tendência de 

padronizar formas de ser, uma forma de andar, uma forma de olhar, uma forma de 

improvisar – mesmo essa! – é como se fossem camadas endurecidas, moldes, que também 

nos distanciam de uma relação viva com o espaço e com o outro – “olha mesmo” – ele 

dizia.  

 O relato dessa experiência me conduz a pensar na proposta de Grotowski de Via 

Negativa99, em que o que mais importa é descondicionar, remover as camadas, os 

comportamentos que nos separam do momento presente. Isso também me faz recordar da 

relação que estabelecemos com a própria voz, relação esta de maior ou menor integridade 

(LYRA, 2016), pois, quando há voz, o canto é um tema, para muitos, apenas a dimensão 

de performance. O virtuosismo surge na medida em que exista uma outra dimensão, em 

que o ser e o fazer estejam conectados, em que a voz seja a força de expressão de nosso 

ser, esteja ele como estiver. Nesta última perspectiva, a voz é o ser e olhar pra ela é como 

olhar nos olhos de alguém que se ama, alguém sobre o qual sabemos o que se passa e 

sentimos quem é aquele ser. 

 Ao falar sobre a Via Negativa, Tatiana Motta Lima (2011, p.4) afirma que o 

trabalho sobre si em Grotowski é como seta na direção daquilo que é desconhecido em 

cada um, é um trabalho que se faz (pela via negativa) buscando o afastar das “[...] 

                                                           
97 Programa de televisão: Canjica histórica: vissungos e afrobrasilidades. Depoimento do Mestre Ivo 

Silvério da Rocha. 
98 Novamente, aqui, vejo uma relação com a proposta de Mário Biagini, sobre a qual falarei a diante. 
99 Há uma possível aproximação da “via negativa” de Grotowski, que busca eliminar resistências e liberar 

os impulsos psicofísicos do ator, com a ideia de Stanislavski de “trabalho sobre si mesmo” – processo 

constante de aprimoramento do ator na percepção de si, na eliminação de bloqueios e convencionalismos e 

na potencialização de sua própria natureza criativa. Stanislávski e Grotowski, ambos, defendem essa 

consciência de que a conduta da ação deve se estender para além da cena, envolvendo arte e vida, ética e 

criação. 
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subjetividades bloqueantes, anestesiadas, fechadas sobre si, inerciais, que buscam a todo 

custo o controle, a segurança, a estabilidade”. Em certa medida, podemos inferir que, na 

construção grotowskiana, pensa-se o corpo e o ofício do ator como espaço de passagem 

para a descoberta e criação de um novo corpo, a partir de uma travessia ou de uma 

(trans)formação em que o próprio ser é colocado em questão. 

Para Grotowski, a matéria-prima do teatro é a vida, mas não qualquer vida, não 

a que se torna hábito, mas aquela que escapa à tessitura deste. Faz-se 

necessário, nesse cotidiano de coisas já habitadas, encontrar o inabitado. 

Aquilo que o hábito vela torna-se necessário desvelar ( LIMA, 2013, p.82). 

 
* 

Vissungo  

Ai! Senhê! Ai! Senhê! 

Ô... ô imbanda, combera ti, Senhê 

Ô... ô imbanda, combera ti, Senhê 

Ai! Ê... rê rê... 

(Canto praticado na oficina e encontrado na obra de Machado Filho, 1964, p. 66) 

 

* 

 

Repetíamos o canto, que fora reproduzido acima, e outros dois muitas vezes, por 

muito tempo. Tempo suficiente para que este desconhecido se tornasse íntimo, ganhasse 

nossa casa-corpo, fôssemos passagem para outros seres e tempos estranhos e ao mesmo 

tempo estranhamente familiares. Com imagens como o cilindro, que nos enraizava para 

que o canto tivesse espaço para nos atravessar, imagens como raiz e pescar algo de longe 

com a voz, trazer de longe o ausente, repetíamos diferentes dinâmicas. Em alguns 

momentos da oficina, Mendes de Jesus propunha-nos que ficássemos com uma postura 

de joelhos flexionados e uma flexão de quadril em que o torso se inclinava suavemente 

para frente – esta postura me lembrava a corporalidade dos Moçambiqueiros. Existe uma 

ligação clara entre os Vissungos e os Cantos de fé que acompanhei nos ternos de Minas 

Gerais, pois são cantos primos, galhos que se encontram da mesma árvore de 

afrobrasilidades. 
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Figura 32 - Grupo de congado Moçambique Quilombo dos Palmares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jeremias Brasileiro, acervo digital, 2012. 

No primeiro dia de Oficina, uma de nossas colegas desistiu. Ela era moradora 

da cidade de São Bernardo do Campo, não era atriz, não muito familiarizada 

com o universo teatral, mas estava interessada em fazer parte de algo cultural 

e tinha uma referência de canto coral, do canto nessa perspectiva da escola de 

música tradicional – que apesar da palavra nada tem a ver com os cantos de 

tradição.Parece-me que ela foi sentindo muita dificuldade, muita resistência 

para ser “corrigida” ou “estimulada” dentro da abordagem que estava sendo 

proposta. Ela foi se fechando e, de repente, começou a dizer que já tinha feito 

coral, que aquilo não era certo, que não tinha  a ver com canto e até de 

comunista chamou o professor. Disse, ainda, que iria denunciar a casa de 

cultura. Saiu muito chateada. Todos ficaram surpresos com a reação, parecia 

vir de um lugar muito legítimo, apesar de tudo – raiva, frustração, medo. 

Refletimos sobre isso ao final do dia e também sobre o quanto as pessoas estão 

realmente disponíveis para práticas que vão convidá-las a sair da zona de 

conforto, a sair do espaço conhecido como limite, como identidade, como 

domínio... que pode ser realmente uma experiência insuportável, pelo medo 

que se atravessa, que me parece ser o medo de sentir nosso pequeno ego 

dissolvido no mar daquilo que não podemos nomear, que não tem contornos 

claros, que é mais inconsciente que consciente, que não sabemos a que veio e 

para que serve... (Diário de Campo, oficina, Abril de 2018). 

Durante o 8⁰ Seminário de Pesquisa em Andamento ( ECA/USP), em 2018, dia 05 

de Setembro, quarta-feira, tive a oportunidade de participar de outra Oficina, de uma 

manhã, também conduzida por Luciano Mendes de Jesus: Canto de Tradição, Corpo sem 

Tempo, realizada na Sala 22. Talvez por já ter tido contato com o trabalho, talvez por estar 

mais disponível naquele dia, talvez por ter feito um pouco antes a Oficina com o Mário 

Biagini, com quem Luciano também aprendeu, tive a sensação de ter sido uma experiência 

mais forte, em que pude, em alguns momentos, sentir empiricamente a sensação do canto 

“me cantar”. Tratou-se dessa sensação que é descrita por artistas/pesquisadores que 

tiveram experiência com a dimensão do canto ancorado na ancestralidade, a partir dos 

cantos vibratórios, dos ensinamentos de Maud Robart, Grotowski e sucessores, ou mesmo 

da experiência direta com contextos de cantos de tradição. 
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Naquele dia, me senti mais dentro de um fluxo, mais disponível fisicamente para 

jogar. De certa forma, tal vivência foi como uma versão condensada da Oficina anterior, 

no que se refere aos procedimentos metodológicos. Quando entramos no jogo de canto 

responsório, onde se tem um líder, que entoa o canto e outros respondem, aconteceu, 

como na oficina anterior, momentos em que o professor se voltava para o líder, como se 

visse uma qualidade específica ou mesmo um caminho para liberar certa qualidade, e 

então investia em um momento personalizado, pessoal. Foi uma das primeiras vezes que 

realmente senti que “pegava carona no canto”, que permitia que minha corporalidade 

fosse se transformando, tomando forma, a partir dele. Mendes de Jesus, em certo 

momento da experiência, tocou meus pulsos e pediu que eu me atentasse aos espaços 

entre as partes do corpo. Foi uma atmosfera muito parecida à incorporação que vivo na 

Umbanda.  

Por proteção, mesmo não sendo sexta-feira, eu estava vestida com a guia de Oxalá 

e enquanto cantava, repetidamente, abrindo espaço no corpo e dando licença para o canto 

desconhecido, relacionando-me com ele dentro da perspectiva de querer conhecê-lo, senti 

meu corpo tomando forma desse corpo de velho, de ancião: o canto foi emprestando ao 

meu corpo outra forma. Era um canto de saudação à Kalunga (palavra que, na origem 

banto, tem muitos significados: oceano, totalidade, deus, linha que divide o mundo dos 

vivos e dos mortos, etc.). O motivo pelo qual me lembrei das experiências de incorporação 

da umbanda é que sentia que dançava com o canto, que estava me emprestando para ele. 

Assim, ele ia tomando forma em meu corpo e eu permitia. Não me refiro à incorporação 

inconsciente ou à ideia de não estar presente. Assim como na incorporação consciente o 

médium está presente e, mesmo dentro desse contexto religioso específico, como explicado 

ao longo dos cantos anteriores, o trabalho é considerado uma parceria entre médium e 

entidade. Ali estava eu “mediando um canto”, um canto-entidade. 

Quando alguém que tem experiência no trabalho que fazemos começa a cantar, 

podemos dizer que ele chama o canto. Este chamado é específico, isto é, é uma 

ação em si mesma. Está relacionado a uma intenção, àquilo que ele quer fazer. 

E, portanto, a uma eficácia que é possível, mas ainda assim não é buscada. Não 

a eficácia, mas o canto tem de ser procurado enquanto se canta, pois o canto 

não pode trabalhar por si mesmo. Tem de haver uma investigação ativa levando 

você de um impulso a outro. A pessoa se aproxima do canto – cuja melodia e 

ritmo são sempre precisos – não como se ligasse uma máquina: eu aperto o 

botão, e então: ah, funciona! Mesmo com uma máquina, para ser honesto, você 

nunca pode estar completamente seguro, mas digamos que você pode 

razoavelmente esperar que a máquina comece a fazer o seu trabalho. Com os 

cantos a coisa é bem diferente. Digamos que Helene está ali na sala de trás, 

onde nós fizemos nossa pausa; estamos todos esperando por ela para 

recomeçar. Alguém chama: Helene! (isto é uma ação, não é?). Talvez ela 
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escute e venha, talvez ela não ouça. Talvez ela ouça, mas não queira vir. Claro 

que a aproximação ao canto não é exatamente como chamar Helene na outra 

sala, mas podemos dizer que a pessoa que entoa o canto chama, realmente 

como se estivesse chamando alguém. Não é uma questão de procurar sentir-se 

vivo. Para sentir-se vivo, podemos fazer uma festa ou coisa parecida. Aqui, 

poderíamos dizer, em uma linguagem muito pessoal que, com o canto, 

convoca-se a própria vida e, consequentemente, a minha vida, a sua vida, como 

se perguntássemos a essa substância delicada, mas palpável: por favor, levante-

se e brilhe. Como quer que eu cante? E você, companheiro: estou indo, você 

vem comigo? Como pode ver, isso são ações. E ações estão sempre ligadas a 

motivações. A canção chegará? Meu parceiro virá comigo? Não podemos 

saber. Mas você sabe o que está fazendo. Vamos lá! Será que faremos algo 

acontecer entre nós? Será que vamos subir? A queda de obstáculos e a chegada 

do canto podem ser percebidas como uma grande dádiva. Às vezes, a dádiva 

aparece por alguns dias, e depois você luta por semanas ou meses para 

encontrá-la de novo. Ou ela pode durar por algum tempo. E, então, por alguma 

razão misteriosa, quando a pessoa começa a cantar, imediatamente a canção 

torna-se viva, o espaço ao redor começa a brilhar. Tudo o que a pessoa faz é 

evidente, claro, transparente e orgânico (BIAGINI, 2013, p.180). 

O corpo, que se empresta ao canto – canto antigo como a árvore velha – vai se 

moldando, (trans)formando-se, tomando forma, como se o som convidasse a forma e a 

forma estivesse indissociada do ser. Em muitas vivências com a voz poética a forma 

convida o som, ou as variações de movimento e postura corporal se refletem na voz como 

diferentes registros, o que eu já havia experimentado. Nessa minha vivência com os 

cantos vissungos, o canto e uma determinada relação com ele convidou o corpo a tomar 

uma forma e essa forma também era canto. Ao ressoar, o canto ia abrindo caminhos para 

que o corpo se alinhasse e se tornasse também ele – canto-corpo, corpo-canto. 

 

 
2.2.Oficina de Mário Biagini 

 

 

Meu primeiro contato com Mário Biagini foi como participante de uma oficina de 

dois dias ministrada por ele e sua assistente brasileira no evento Espaços Íntimos, Vozes 

Míticas, realizado na Universidade Federal de São João Del Rei. Por meio dessa 

experiência, compreendi melhor alguns procedimentos e escolhas no trabalho de Luciano 

Mendes de Jesus e pude me aproximar, na prática, dos vestígios dos ensinamentos de 

Grotowski com os cantos sobre os quais li a respeito. Confesso que, na verdade, não sei 

se “vestígio” é uma palavra justa, seja com a memória do encenador polonês, seja com o 

trabalho de Mário Biagini. Entretanto, ao mobilizá-la, refiro-me, especificamente, aos 

encontros.  
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Fui hospedada gentilmente por um casal de amigos que trabalham como 

professores efetivos naquela universidade. A cidade me encantou. Encantou tanto que, 

quando me lembro da experiência da oficina, minha memória fica também envolta com a 

lembrança da vegetação, das inclinações, dos cheiros e da graciosidade do lugar. Nunca 

havia estado lá, apesar de morar no mesmo estado. 

Na chegada, já em sala de trabalho (caixa preta) da universidade, havia algumas 

cadeiras colocadas em diferentes cantos do espaço, o centro estava livre. Mário Biagini 

começa cantando nesse lugar aberto que é o centro do espaço, acompanhado de 

Graziele100. Nós estávamos sentados nas cadeiras mencionadas e ele, aos poucos, nos 

convidava, com o canto, para o centro. Da mesma forma que Mendes de Jesus, sem 

instruções verbais, ia propondo um jogo de pergunta e resposta, como o jogo do coro e 

corifeu. Tratava-se de um canto desconhecido, que até o momento não consegui rastrear a 

origem ou língua. Biagini fala pouco sobre os cantos em si, pois existe um cuidado em 

relação a isso, o que permite compreender que ali eles sejam veículos da experiência. 

Reconheço algumas afirmações também presentes na oficina de Luciano, com 

mais detalhes, como a orientação de não ficarmos em círculo, justificada pela afirmação 

de que no círculo viramos massa, quando, na verdade, é preciso ser indivíduo naquela 

ação. Houve também o pedido de que no outro dia nós fôssemos muito bem vestidos, com 

roupas especiais, como quando vamos cantar na igreja. Seguindo a mesma lógica da 

oficina de Mendes de Jesus: deixar que o corpo responda ao canto através dos impulsos. 

Chamou-me especialmente atenção a forma como Mário Biagini foi, ao longo 

dessa oficina em relato, desmistificando alguns estereótipos do meio teatral. A orientação 

era a de que nos comportássemos como na vida. Para isso, não devíamos estetizar os 

movimentos, ou andar pelo espaço performando uma interação com ele. Tampouco 

devíamos andar de costas, ou virar as costas para quem nos assistia, sempre tentando 

reconhecer o outro e não tratá-lo como objeto da performance de andar pelo espaço. 

Ele dizia “cante como seu avô cantaria”. Fazia pausas entre um canto e outro como 

quem procura ouvir qual o canto chega, na curva do silêncio. Estabelecia o jogo de 

pergunta e resposta, dividindo homens e mulheres, em certo momento. Em alguns 

momentos fazia um trabalho bem individual com o líder e, em outros, com cada indivíduo 

                                                           
100 Graziele Sena é atriz, nascida em Belo Horizonte, fez diversos cursos livres de teatro, desde 2010. 

Posteriormente, conclui formação técnica no Centro de Formaçãp Clóvis Salgado e entrou para o Open 

Program do Workcenter de Jerzy Grotowski e Thomas Richard, em um processo de seleção realizado em 

BH. Nessa oficina em específico foi intéprete e assistente de Mário Biagini. 
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dos coros. Reforçava o quanto era fundamental a precisão absoluta e a afinação. Houve 

um episódio em que o vi trabalhando minuciosamente a escuta de um participante do 

coro, individualmente, pedindo que o participante repetisse exatamente a mesma coisa, 

variando as maneiras de cantar, até que, depois de tentar “imitar” as variações, o 

participante tenha tido êxito em acertar a afinação do canto – como se pela prática de afinar 

a escuta, o participante tivesse aprendido o caminho da afinação do canto. 

Passamos pelos cantos afro-caribenhos, cantos do blues e cantos de trabalho norte-

americano até que, de repente, um dos participantes (aluno do curso de teatro da 

universidade) propôs, como líder, um ponto de umbanda para Oxóssi. O ar da sala mudou 

e me perguntei o porquê de os cantos de fé parecerem ativar determinadas energias, muito 

palpáveis, muito físicas. Trazem um determinado estado ou qualidade de energia corporal, 

mesmo cantados fora de contexto. Que força é essa que é capazes de ativar essa energia? 

Em sua dimensão sonora e estrutura concreta que chaves se tornam? Para abrir quais 

portas? 

 

* 

Oxóssi é o rei das matas, seu caboclo é de Jurema 2x 

Okê caboclo, Okê caboclo, Oké, Okê 

O seu caboclo é de Jurema 2x 

* 

 

Embora Biagini refute a estética do movimento ou o engessamento que ocorre 

quando o fazemos, pedindo que sejamos “naturais”, o pesquisador também afirma haver 

determinados estados e posturas corporais que ajudam o canto a se mover em nós. Ao 

longo da oficina, teceu considerações sobre os espaços entre ombro e orelha, entre tronco 

e braços e entre as vértebras. Seu intuito parecia ser a busca de uma organicidade que 

permita que o corpo siga com o canto em seus impulsos.  

Ao longo da experiência, recordo-me de dois dos momentos que, para mim, foram 

mais transformadores: o primeiro, na chegada do segundo dia, quando Mário Biagini 

começou a cantar e ainda não estávamos dentro da sala. O seu canto foi um convite. Ao 

adentrar o espaço, observei que uma suave luz de refletor incidia sobre ele. O canto soava 

para mim como yorubá e eu conseguia reconhecer algumas palavras em função de minhas 

experiências na umbanda, como “Baba”, que nessa língua significa “pai”. Dentro da sala, 

ele se virou para a direção em que eu estava e senti como se uma força me empurrasse, 

como se aquela sonoridade se tornasse ainda mais material do que o som, como se tivesse 
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braços para tocar, empurrar, chacoalhar, vibrar dentro do ouvinte e mover algo não apenas 

nele, que cantava, mas em nós que escutávamos com o corpo-ouvido. Se eu pudesse ser 

mais precisa na descrição da sensação que tive, diria que foi como se o canto me varresse, 

como se eu não resistisse a ele e me deixaria ser levada para o extremo da sala, até bater 

na parede. 

Depois, no intervalo, tive a oportunidade de conversar com Biagini e fazer as 

perguntas que estavam ressoando em mim. Perguntei o que ele pensava sobre os cantos 

de fé e o porquê dessa força que esses cantos parecem ativar. Ele disse que não eram 

apenas os cantos em si, mas a relação que estabelecemos com eles, além de algo que mora 

dentro do canto e que é acionado dependendo da relação que com eles estabelecemos. 

“Cada canto é como uma ferramenta”. Biagini, nessa ocasião, também afirmou que essa 

força está ligada aos intervalos musicais, sendo que cada intervalo é como um mapa, ou 

via, que pode te levar a algum lugar. “Eu não me apoio em minha própria força para 

cantar, para fazer isso que viu, me apoio naquilo que tem força” (tradução minha). 

Grotowski pesquisou, durante anos, vários cantos antigos tradicionais que 

pudessem exercer influência sobre o ‘processo de verticalidade’ e que 

utilizassem, para tanto, os impulsos corporais dos doers. Finalmente, acabou 

encontrando o que precisava nos cantos de antigos rituais nas Caraíbas e na 

África. Estes cantos formam a base do trabalho. É a partir e em torno deles que 

se constrói The Action. Richards descreveu os cantos, num seminário ocorrido 

em dezembro passado, como instrumentos, ferramentas para o trabalho: “Os 

cantos não estão separados do processo, eles não são o processo, eles dão 

suporte ao processo”. Ele utilizou também a imagem de um mapa: a canção 

seria como um mapa para o trabalho. Um mapa, como sabemos, dá as 

referências do percurso, mas não é o próprio percurso. É preciso que o doer, 

com a boa utilização do mapa, penetre no continente. Richards diz que o canto 

“pede coisas” ao doer e deve ser seguido com extremo rigor, mas, para segui- 

lo, me parece claro que o doer deve atualizá-lo, transformá-lo em ato, e é a isso 

que podemos chamar seu processo ou o processo (LIMA, 2014, p.8). 

As experiências que tive nas duas oficinas narradas acima me permitiram começar 

a pensar sobre como abordar os cantos de fé dos quais me aproximei na pesquisa em 

campo, pensando também em caminhos para a proposta de experiências de 

(trans)formação para atuantes a partir desses cantos. 

 

Nesta jornada de cantar canções rituais de tradição adentra-se na cultura para 

ir além dela: ao cantar vibra-se na eternidade do agora, em que não há 

separação dentro e fora, há uma teia que nos liga à nossa ancestralidade em 

ressonância com a totalidade da unidade. Com os cantos rituais de tradição 

acessa-se o infinito dentro do finito, o eterno dentro do temporal, o passado e 

o futuro dentro do presente, o individual dentro do coletivo, as memórias 

biográficas dentro das memórias ancestrais e com esses alinhavos tece-se a teia 

interconexa que se estabelece no instante presente da ação vocal (CAMPO, G. 

& MARTINS, 2014, p.62). 
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Que caminhos metodológicos escolher para, possivelmente, facilitar uma 

experiência de desconstrução, de desconhecimento e reconhecimento de si? Uma 

pergunta que a conversa com Biagini, ao longo do trabalho desenvolvemos na oficina, 

permetiu-me formular ou formalizar outras mais que gestei ao longo do caminho que 

deságua nesta pesquisa de doutorado, tais como: como proceder à atualização de 

presenças a partir dos cantos de tradição, tendo como pressuposto que qualquer formação 

genuína passa por uma transformação do sujeito, da expansão de seus referenciais 

sensitivos e intelectuais, do alargamento de sua percepção e sensibilidade?; como 

trabalhar os cantos de fé deslocados de seus contextos sem transgredir a ética? 

 

 
3. Vivências como Mestra Aprendiz 

 

 

Uma vez um professor me disse que conduzimos o outro somente até onde 

conseguimos ir. Em parte compreendo a afirmação, porque ao fazermos as nossas 

travessias e (trans)formações temos essa memória de quem conheceu um lugar novo, um 

espaço que nos ampliou de alguma forma. Falo isso pensando muito nos aprendizados 

que envolvem o sensível, a corporalidade de maneira mais intensa e direta, como é o 

campo da arte, do teatro, da voz e do canto, neste lugar especial, que aqui muito interessa.  

Por termos essa memória de experiência transformadora, reveladora, como professores, 

docentes, "formadores”, nos sentimos confiantes e em condição de apontar direções, de 

criar situações que propiciem, quiçá, uma experiência que, também para nossos 

estudantes, seja “alargadora de si”. 

Tenho para mim que começamos a ser professores enquanto ainda somos 

estudantes, não apenas porque os processos de aprendizagem são vividos para além das 

hierarquias, papéis e funções designadas. Minha afirmação a esse respeito não tem por 

base apenas a ideia de um processo pedagógico horizontalizado, ou mesmo de que o 

professor aprende com o estudante, embora isso seja fato. Refiro-me, novamente, da 

imagem de Uroborus, enquanto conduzimos processos de maneira cíclica, pois tomando 

o lugar do mestre, do professor, o fazemos a partir de tudo que fomos e sobretudo de 

nossas memórias dos labirintos que cruzamos enquanto aprendizes. Em função disso, não 

me parece verdade que só podemos conduzir o outro até onde chegamos. A realidade é 

cheia de camadas, complexidades, fatores desconhecidos, pontos cegos e paradoxos. É 
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bem provável que o lugar para onde o artista-docente-diretor conduza o aprendiz não seja 

o mesmo ao qual este chegue. Na contramão, é provável que o aprendiz passe a conhecer 

dimensões diferentes do caminho e (por que não?) chegue a um espaço além do que já foi 

conhecido pelo professor.  

Quando falamos de aprendizado em arte estamos nos referindo a um lugar muito 

sutil, onde não há medições concretas e, inclusive, nem seriam necessárias. Talvez o que 

importe, de fato, seja a (trans)formação, a experiência, o quanto cada aprendiz se 

disponibiliza para “atravessar desertos” (KRENAK, 2019). Ao perceber essas questões, 

deve-se levar em conta que o que parece ser um caminho curto para um, para outro 

consiste em uma longa travessia de vida e morte, numa relação em que quem tem mais 

medo, tem também mais coragem. 

(Trans)formação ou processos de aprendizagem são processos alquímicos, são 

como cozinhar. No momento presente da condução o mestre-aprendiz/aprendiz-mestre 

conduz a partir de tudo que é: dos lugares onde pisou, das memórias que seu corpo 

acentou, das referências que digeriu, de como virou flor e se transflormou diversas vezes, 

do quanto nasceu e morreu, do coração aberto, partido, florido, de seu cansaço e de sua 

fé teimosa. Seu corpo-alma, seu corpovoz, as talhas do tempo sobre si.  

Meu plano original de conduzir um grupo de estudantes durante um ano, vinculada 

ao Grupo de Pesquisa Sobre Práticas e Poéticas Vocais, na Universidade Federal de 

Uberlândia, naugrafou. A partir disso, decidi me remeter às vivências como docente, 

professora e oficineira; memórias que não seriam, à princípio, oficialmente levadas em 

conta na condução da pesquisa. Dentre essas memórias, que se tornaram parte da 

investigação, destaco o estágio da licenciatura, em que conduzi processos pedagógicos a 

partir da voz, com a comunidade, a experiência como docente temporária na UFU, as 

Rodas de Canto que conduzia no meu quintal e, por fim, a Jornada online de 21 dias do 

Desabrochar da Voz. Escolhi não falar de cada experiência, separadamente, mas tentarei 

integrá-las para propor uma reflexão.   

Eu não conheci Grotowski, diretamente, porém suas palavras e o trabalho 

profundo que o autor fez, que continua ressoando em tantas pessoas, me tocou. Sou desse 

lugar, menos pretencioso, não me considero uma grande artista, nem uma excelente 

“profissional”, nem uma intelectual impecável. Sou amadora, mineira, do triângulo, 

crescida numa cidade agropecuária, filha de engenheiros e consciente de que todas essas 

nomenclaturas não definem coisa alguma. Eu, em sala de aula, sou tudo que posso para 

aquele momento, com todas as coisas que se destilaram em mim, que se decantaram por 
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anos e anos. Ali, empresto-me ao momento, tenho ideias sobre como recriar para o outro 

sensações e experiência que me ampliaram, expandiram, embora essas experiências sejam 

rodeadas de escuros, buracos negros, desconhecido, mistério. 

 
* 

Nunca conheci quem tivesse levado porrada 

Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo 

E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil 

Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita 

Indesculpavelmente sujo 

( Álvares de Campo – Fernando Pessoa) 

* 

 

Desde meus percursos enquanto aluna da graduação do Curso de Teatro, percebia 

o quanto minhas experiências em relação a uma voz mais “encarnada” tocavam 

dimensões mais sutis de meu ser, revelavam sobre minha relação com a corporalidade do 

espaço, dos meus espaços íntimos, sobre minha relação com a própria arte, a relação entre 

expressão e ser. Percebia que, em primeiro lugar, era a experiência corporal em si que me 

permetia tecer ou reconhecer alguns conceitos101. Então, da mesma forma, como 

professora, sempre senti que existe um caminho a ser percorrido, feito, uma base a ser 

conquistada que vem da própria intimidade com a vozcorpo, corpovoz. Para isso, tempo, 

espaço, coragem e, em se tratando de voz, imagens que nos ajudem a experimentar a voz 

como potência infinita, em sua elasticidade, presença, variações. 

Essa espécie de expansão de repertório sensível não precisa estar relacionada a 

um sentido utilitarista, pelo contrário. Ir ganhando intimidade com as potencialidades de 

nossa voz, brincar com o ar no corpo, alongar os músculos da expressividade da voz e 

contemplar saltos anteriormente inimagináveis não precisam servir a nada que não seja 

essas próprias coisas, mas, também, servem. Uma voz que conquistou esse espaço de 

intimidade consigo, que já se sentiu “encarnada”, que já abriu espaços no corpo, que se 

sabe como materialidade, som, plasticidade, intensidades, força está mais preparada para 

cantar aquele que canta, está mais disponível para ser passagem, para receber o 

desconhecido ou o imensurável. Essas questões, todavia, não têm a ver necessariamente 

com a educação formal, estão também na voz do capitão de congado que saúda seus 

ancestrais a partir de sua voz aberta, de rua, sem nunca ter feito aula. Ressalto que não 

existe aqui uma negligência em relação à importância do que chamamos de prática, treino, 

                                                           
101 Conceito de voz como corpo, e não algo separado. Somente foi possível assimilar este novo paradigma 

porque o senti empiricamente.  
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técnica, apenas destaco a importância desse tempo de ganhar intimidade e de criar 

recursos. Para isso, pode haver muitos caminhos e novos caminhos podem ser criados, 

cantados.  

Todavia, a atitude que escolhemos ter enquanto aprendizes é o que mais colabora, 

ou não, para que estejamos à disposição para nos (trans)formar. A atitude de abertura, de 

quem recebe aquilo que não conhece, de quem se desprende dos conceitos e da identidade 

forjada e se entrega. De quem aceita que não há garantias, não há promessas, não há apego 

ou aversão aos resultados, como quem não prevê uma finalidade, um intuito, um uso, 

mesmo sabendo que estes surgem como consequência. Entrega ao tempo, ao espaço, 

entrega do ser íntegro, abandono em relação ao que supomos conhecer, abandono em 

relação aos efeitos, à aprovação do outro, à aceitação. Ao abraçar o paradoxo de que se 

estabelece por meio de uma admissão humilde (na atitude), sobre o quão pouco 

conhecemos, é que permite que nos livremos da ignorância e estejamos em contato com 

a sabedoria. 

Anos muitos de uma educação bancarista102, que compreende o conhecimento 

como uma certeza capaz de ser reproduzida, uma sociedade que espera e aplaude a ideia 

de domínio, de controle, de saber-fazer (know how), de apropriação de técnicas para 

serem utilizadas. A arte lutou muito para legitimar o seu lugar de mercadoria e, fazendo 

isso, apesar dos muitos benefícios, também se espremeu para caber em um lugar menor e 

para isso precisou cortar alguns membros, os braços, as pernas, etc. O papel da escola e 

da universidade deveria se restringir ao lugar de “preparação do cidadão para algo”? A 

arte, dentro da instituição, deveria se restringir ao aprimoramento de ferramentas para o 

mercado de trabalho, integrando esta sociedade que aí está posta e endossando a 

desigualdade, as limitações de nosso sistema desumano?  

A visão que cultivamos sobre o mundo, sobre a vida, sobre ser e estar aqui é que 

vai emprestando a forma como ensinamos, como propomos pedagogias, como lidamos 

com a nossa voz. Nesse sentido, há uma diversidade de perspectivas sobre a educação, 

sobre a pedagogia da voz e sobre a formação do artista. Essa perspectiva é a que vem 

antes. Sobre esse ponto, escolho falar sobre uma relação com a voz que não está no lugar 

de apreender técnicas e “aplicá-las” para obter um efeito, ainda que este efeito seja 

produzido de fato. Trata-se de uma questão de posicionamento. E, para argumentar em 

                                                           
102 Paulo Freire usava o termo "bancário" para dizer que o professor vê o aluno como um banco, no qual se 

deposita o conhecimento. Na prática, quer dizer que o aluno é como uma página em branco em que o 

professor acrescenta conteúdo. 
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favor dele, tomo licença e me aproximo de Grotowski, em sua fase de trabalho Arte como 

Veículo: a experiência em arte pode trazer amplitude, abertura, trans-forma-ação. Nessa 

perspectiva, a formação artística acompanha esse olhar em que não há formação válida 

sem transformação (e não me refiro a qualquer transformação!), isto é, experiências que 

integrem modos de ser e modos de fazer.  

Meu nome é Breno Maia e eu vou falar um pouco sobre a minha experiência 

nas RODAS DE CANTO, conduzidas pela Maria Lyra. Foi uma experiência 

bem significativa pra mim, num momento igualmente significativo. Eu tinha 

vários bloqueios em relação ao canto, ainda tenho. Mas as rodas de canto da 

Maria foram um divisor de águas pruma outra relação com o canto. Esses 

bloqueios que eu tinha, tinha muito a ver com uma ideia de cantar de uma 

determinada forma, de acordo com um certo padrão do que é música e como 

na minha trajetória eu sempre tive muita dificuldade pra ficar afinado... eu 

tinha essa ideia de que EU CANTO MAL. Essa ideia do aprender a cantar 

como a presença de algo externo que vai me ensinar... e nas rodas de canto a 

proposta era diferente... era a de descobrir o canto dentro de si. Toda forma 

como era construída essa experiência contribuia para que eu me sentisse a 

vontade pra expressar e não só expressar, mas buscar esse canto que te coloca 

em outro estado mesmo, de presença. E... eu acho que uma coisa muito bonita 

da roda... é a conexão com as pessoas que os cantos provocam... uma conexão 

muito forte com você mesmo... a partir da relação com seu corpovoz né? 

Também com todo mundo que está ali se entregando para esse momento... eu 

lembro que eu ia com a minha filha, a Nina, ela ainda era uma nenezinha 

ainda... e participava, eu, a mãe e nossa filha, era um momento em meio a 

tantas coisas que a gente tinha que resolver por causa da criança, do trabalho, 

era um momento de muito prazer, de muita entrega, de muita conexão... de 

simplesmente estar e de sentir através dos cantos que a gente acessava... os 

cantos de tradição, de tradições diferentes... uma conexão muito forte... entre 

as pessoas que estavam ali, como se cantando ali juntos nos tornássemos um... 

não em todos os momentos, mas existiam algusns momentos em que isto 

acontecia... em que a gente chegava num lugar em que parecia que não 

estávamos mais separados... num outro estado vibrando juntos. Aí desperta 

muitas coisas internas, né?... difícil explicar em palavras... mas me lembro de 

descobrir, ter sensações muito interessantes... descobertas e sentimentos 

relacionados à música... e às vezes nem era algo que se podia dar palavras. É 

uma coisa ancestral mesmo... uma sensação difícil de explicar, uma conexão 

com a terra... com a humanidade... pode parecer viagem mas é isso mesmo, é 

complicado dar palavra... são sensações que não são bem do racional, o que dá 

pra saber é que depois que isso acontece... e quem já vivenciou sabe que algo 

acontece... alguma coisa muda no seu corpo, na sua maneira de olhar pras 

coisas, né? Você não sai de uma roda de canto com esses cantos da mesma 

maneira que você entrou. Aquilo te torna mais perceptivo, mais atento, com 

um olhar diferente pro mundo... com calor no coração... é isso que tenho a 

dizer, foi especial, foi significativo... isso me tirou aquele julgamento do que 

as pessoas vão achar quando eu canto, isso ficou pequeno... voltar o meu canto 

para intenção... o porquê de eu cantar... como eu me sinto, o que o canta faz 

mover... sair do lugar de querer agradar. (Depoimento coletado, em áudio, 

enviado por Breno Maia, referente à participação nas Rodas de Canto, 2016) 

O modo como conduzi as Rodas de Canto103 partia dos pressupostos descritos 

anteriormente. O roteiro da experiência variava, mas havia alguns principios nos quais 

                                                           
103 Entre 2016 e 2019 conduzi práticas que chamei de Rodas de Canto, abertas a um público amplo, em que 

compartilhava cantos de tradição, ou cantos de fé de tradições religiosas diferentes, mesclando minha 
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sempre me apoiava. Posso afirmar também que os mesmos princípios estavam presentes 

na Universidade, em minha prática como docente temporária e depois, em 2020, na 

Jornada Online que conduzi.  

Instaurar uma qualidade de silêncio, espaço para reconhecer os sons trazidos pelo 

ar e que passam a nos habitar, aliando a imagem do topo da cabeça, visualizando a 

amplitude do céu acima e a consciência da sola dos pés sobre o chão, ampliando-se para 

a imagem de todo chão que está abaixo, ou de raízes que crescem para o fundo da terra 

eram alguns dos objetivos assumidos nessas Rodas. Concretizavam-se por meio de 

práticas de sensibilização, de afloramento da percepção e da consciência amorosa sobre 

os espaços de si.  

As imagens são grandes aliadas nos percursos pedagógicos com a voz e a ideia de 

se abrir para receber o canto, deixar que ele ressoe. Assim, a ideia de cantar como quem 

chama o canto, como quem está querendo se aproximar de um desconhecido, rompe com 

outras que limitam o sujeito, seja pelo medo de se expor ou o ideal de sucesso que se 

assume ao cantar. Nesse contexto, estabelece-se uma relação em que a própria 

performance do atuante não é o foco ou está em evidência. Como resultado, alguns muros 

vão sendo desconstruídos, já que muitas pessoas coisificam a própria voz, qualificam, 

julgam e a entendem como algo que está pronto e acabado, mesmo que isso racionalmente 

pareça absurdo. Todavia, no processo de desconstrução de paradigmas como “eu não 

nasci para cantar”, “não sei respirar”, “minha voz é feia e travada”, “eu tenho dificuldades 

para cantar”, “não sirvo para isso”, “sou desafinado”, entre outros, compreende-se que, 

do mesmo modo como ocorre com um osso que se reconstrói e muda suas células para se 

adaptar, já que músculos, de densidade maior, flexibilizam-se e modificam-se para que o 

processo ocorra, a voz também se transforma, tornando os paradigmas supracitados 

infundados e permitindo questionar  sobre qual é a verdadeira base desses julgamentos? 

Em que momento ficou decidido que é assim? 

A esses julgamentos estão subjacentes as marcas de uma educação na qual o 

sujeito está na constante sensação de ilegitimidade (THOMAZ, 2021), que o faz sentir 

que precisa se tornar algo que não é para ser legítimo, ter sucesso, competir, conquistar 

                                                           
experiência como professora de voz e a formação paralela que fiz com Cecília Valentim – A Arte do Ser 

Cantante. Fazíamos uma preparação que envolvia escuta e a imagem de enraizar a voz, os cantos eram 

variados, alguns eram pontos de umbanda e cantos de congada, mas não todos. Depois, a prática passou a 

ser esporádica e online (devido à Covid-19). A Jornada de 21 dias O Desabrochar da Voz que menciono 

neste trabalho foi uma forma de continuar a prática no suporte virtual, mas, diferentemente das Rodas de 

Canto, envolvi um valor simbólico de troca. 
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certas coisas, para que sua vida não seja um fracasso. É uma perspectiva que não permite 

reconhecer quem já se é, quem já está e sua potência, por isso a voz que se é não serve, é 

uma voz acuada, uma voz que precisa de aceitação, de aprovação em relação a sua 

legitimidade; é uma voz que, dependendo de como se diz e canta pode por tudo a perder, 

ou seja, é uma voz MUITO preocupada com a própria voz, é um canto muito preocupado 

com o próprio cantar. Nesse sentido, os cantos de fé(sta) e a relação de ser passagem de, 

de ser povoado por, de só abrir espaço e ser um instrumento cantado pelo canto, da voz 

como exercício de conexão entretempos, de chamamento, um canto que, como nos diz 

Jeremias Brasileiro, nos faz DESAPARECER, traz e traça outra relação, muito mais 

interessante, confiante, ampla com as práticas poéticas vocais. 

Jeremias: É... ela pode dizer que é só católica, e ser católica, mas quando sai 

de casa... se benze. Sim você se surpreendeu, mas lá na minha região você vai 

encontrar muito isso... o católico que se benze, que toma o remédio pra fechar 

o corpo... eu achei curioso que tem uma Dona Neuza da Serra do Salitre, 

quando ela canta perto da gente, você vê ela desaparecer, fecha os olhos e 

some... a gente também desaparece... 

Maria: Como é que é essa coisa de desaparecer que você estava falando? Isso 

me interessa... de cantar e desaparecer? 

Jeremias: Desaparecer é quando a gente não vê nada, a gente não vê as pessoas 

que estão ao nosso lado... as pessoas que nos cumprimentam... eu tô fazendo 

agora 15 anos... de festa de congada, aqui... mesmo não cantando... somente 

por 3 vezes isso aconteceu comigo... 

Maria: Você desaparecer? O que será que desaparece em momentos assim?  

Jeremias: É... por que que eu sei que desaparecia? Porque colegas me 

cobravam... eu te cumprimentei e você nem viu... e comecei a observar 

algumas fotografias que as pessoas tiravam... Inclusive o Nilton aqui da UFU, 

tira fotos minhas mais próximas, mais íntimas... e eu falava, essa eu não quero 

que você divulgue no face não, pelo amor de Deus... porque eu não me via 

naquela imagem... 

Maria: E o que você via? 

Jeremias: Uma outra pessoa... outra coisa... talvez seja isso que eu chame de 

interconexões entre mundos.... 

Maria: Interconexões entre mundos.... 

(Entrevista realizada em jun./2019. Transcrição minha) 
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Figura 33 - Roda de Canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mariana Guerron/acervo pessoal, 2019. 

Figura 34 - Exercício em Roda de Canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mariana Guerron/acervo pessoal, 2019. 
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Figura 35 - Exercício em Roda de Canto 

Fonte: Mariana Guerron/acervo pessoal, 2019. 

As experiências com as Rodas de Canto divergiam das aulas de Consciência Vocal 

que conduzi na Universidade (UFU), sobretudo porque o público das Rodas não era 

formado por atores, constituía-se com pessoas das mais variadas profissões. O 

planejamento das práticas, mesmo na Universidade, mantinha os princípios que 

mencionei, mas integrava dinâmicas corporalmente mais intensas, mais relacionadas à 

área. Apesar dos contextos distintos, em qualquer uma dessas experiências como Mestre 

Aprendiz que relato aqui, as barreiras que mencionei, as opiniões, os julgamentos em 

relação à própria voz e ao cantar eram recorrentes em ambos os cenários. Ouvi de diversos 

estudantes/participantes o quanto foi libertador entender a prática poética vocal em outro 

lugar:  

Oi, eu estou aqui para contar pra vocês como foi minha experiência de 21 dias 

na Jornada o Desabrochar do Ser Cantante, com a Maria Lyra. Em primeiro 

lugar, eu acho difícil expressar a gratidão que eu sinto pela Maria Lyra, por 

todo esse processo que a gente passou, que realmente é revolucionário, pelo 

menos pra mim foi... e por que eu digo que foi revolucionário... é uma 

abordagem muito inovadora que a gente não vê por aí... em pessoas que lidam 

com a voz... é... eu, por exemplo, não tinha tido nenhuma experiência assim 

com a voz, com o canto, mesmo já estando no cenário astístico, como 

dançarina... eu tinha medo de não me encaixar na proposta, de me sentir 

julgada e exposta... de desafinar... assim, mas logo no primeiro dia isso foi 

desconstruído... e a professora nos deixou muito à vontade pra nos expressar 

sem ter medo do julgamento... ficamos mais confiantes pra não ter medo dos 

padrões do que é virtuoso ou não... ela parte de um pressuposto mais amplo, 

não só da voz que tem que ser “projetada” prum ouvinte dizer se é bonita ou 
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não... eu conheci uma nova forma de viver a minha voz, muito conectada ao 

meu ser... é uma maneira de olhar que tira todo medo, toda insegurança, e todo 

pré-julgamento sobre a nossa voz e sobre a voz alheia que nos possibilita nos 

abrir pras infinitas possibilidades sonoras que o nosso corpo tem... essa nova 

perspectiva foi uma virada de chave pra mim, foi realmente, claro que 

bloqueios e travas são questões às vezes profundas que não são exatamente 

resolvidas em dias... mas eu sinto que eu sai outra pessoa depois dessa 

jornada... compreendo a minha voz como expressão, não só como algo que 

deve ser bonito... foi um processo de muita auto aceitação... uma revolução 

interior. (Depoimento coletado, enviado por vídeo, de Mariana Silva, referente 

à participação na Jornada de 21 dias O Desabrochar do Ser Cantante, 2020) 

Os Cantos são um sistema aberto, contínuo, possuem um silêncio que os anuncia, 

suportam uma relação mais aberta no que se refere ao improviso, pedem uma participação 

ativa e são, como árvores antigas, veículos de encontro com espaços, tempos e ancestrais. 

Quando cantamos um canto de fé/festa, nós “conversamos com os mortos”, como nos 

disse mestre vissungueiro Ivo Silvério da Rocha, uma forma de atualizar forças 

desconhecidas e ao mesmo tempo, muitas vezes, familiares. Nesse processo, o cantor 

importa menos, os julgamentos sobre a performance não cabem.  

Sonhei com um galpão de uma fazenda onde existiam milhares de pássaros 

filhotes engaiolados. No sonho, eu era ao mesmo tempo a pessoa que entrava no galpão 

e tentava me defender do ruído ensurdecedor dos milhares de filhotes de pássaro, recém-

saídos dos ovos, com pouca penugem, com fome e desesperados, que gritavam por ajuda, 

que gritavam por suas mães. Eu era a pessoa e ao mesmo tempo me tornei um desses 

pássaros, engaiolados, separada dos maiores, eu só podia pensar: como vamos aprender a 

voar? Como vamos aprender o que precisamos para voar, presos aqui, separados de nossas 

mães? De repente, lá fora surgiu uma revoada de pássaros adultos, maiores, mais velhos 

e eles apenas se posicionaram ao redor do galpão, do lado de fora e abriram as asas, 

esticaram ao máximo e mantiveram suas asas esticadas. E, então, o que se seguiu foi que 

todos os filhotes engaiolados, inclusive eu, abrimos nossas asas e tivemos o ímpeto de 

voar. A sensação era de que uma força externa conduzia nosso saber, conduzia nosso 

ímpeto de voo. Acordei e na hora que despertei me lembrei dos Cantos de Fé, dos cantos 

de tradição, pois havia sentido uma força ancestral a me conduzir, a me ensinar o que eu 

já parecia saber, só por estar perto, só por existir ali, por estar presente. 
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CANTO V  

RESSONÂNCIAS POSSÍVEIS NA (TRANS)FORMAÇÃO 

Alguém perguntou sobre a diferença entre a vida real e o trabalho. Se eu não 

mentir para mim mesmo, quando é que minha vida é real? Quando me sinto 

real? E quando meu sentir é real? Estamos nas mãos de pseudocoisas. Dentro 

de mim há uma cavidade; deveria haver alguma coisa dentro, deveria haver eu, 

mas não há nada. Preencho o buraco com um sentimento vago, insubstancial. 

Embora obscuramente consciente de fazer, de existir, de ser, continuo sendo 

acidente. Apenas mais um acidente. No trabalho, existe um olhar sobre o 

indivíduo que pode parecer cruel, um olhar que tenta evitar as mentiras. Talvez 

sejamos acidentes nas correntes de todas as coisas. Porém, me atrevo a pensar 

que em cada momento se esconde uma possibilidade, um ato que pode nos 

abrir como se abre uma porta – em cada campo de atividade humana, de 

relação, ali onde a cavidade é vislumbrada, a falta. O que resta então ao 

perceber essa ausência? Se consigo suportar essa descoberta impossível, o 

instante de lucidez se transforma em um desejo – de ser? Podemos dizer 

impiedosamente para nós mesmos que seres humanos são acidentes, com 

certeza. Todavia, mesmo nesse caso, como pertencer um ao outro? Como 

pertencer à vida? Apesar da cavidade. Para além da cavidade (BIAGINI, 

2013). 

 

1. Firmando 

 

Vou fazer aqui uma “firmeza”104, firmar uma perspectiva, o que brotar dela: a 

forma, os meios específicos, as dinâmicas e os procedimentos metodológicos serão frutos, 

vão variar a depender das particularidades de cada contexto, de cada educador-

(trans)formador. Começamos deste lugar, de entender como viver e propor processos de 

aprendizado, o quanto de espaço abrimos para o inominável, para o desconhecido, sem, 

no entanto, desvalorizar ou subestimar o repertório imenso de nomes, linguagens, 

vivências registradas já feitas em nossa(s) cultura(s). Parece-me haver um ponto de 

encontro, uma “encruza” quando nos aproximamos da dimensão criadora, seja na arte, 

seja na educação – vida. É um olhar para o mundo, uma postura, uma atitude, de nos 

manter humildes e abertos, humildes e abertos, humildes e abertos. Uma educação que 

valoriza o (des)conhecimento – tanto des-conhecer as coisas, no sentido de nos despirmos 

de certezas, quanto se abrir para a vida na potência da semente, do vir a ser, daquilo sobre 

o qual ainda não sabemos muito, ou nada a respeito, os cantos que não conseguimos 

reproduzir com uma soberba segurança, aquilo que não podemos mecanizar, espaços 

onde não podemos nos eximir de nossa própria presença.  

                                                           
104 A palavra firmeza é muito usada nos contextos de religiões afro-brasileiras para se remeter a uma força 

ou poder firmado e assentamento, à força ou ao poder assentado. Firmamos uma força quando, por exemplo, 

acendemos uma vela, essa é a maneira mais simples de firmar força, dizemos: fazer uma firmeza para 

entidades ou orixás. 
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Espaços onde não nos apegamos nem às identidades já forjadas e marcadas, nem 

aos resultados previstos, ou às utilidades e efeitos, integridade entre vida e arte na medida 

em que nenhuma das duas estão para serem negociadas e submetidas. Uma liberdade para 

reconhecer potencialidades que já estão postas, a vida-arte pedindo para ser e como 

apenas ajudar, regar, dar espaço, amar – amar é dar espaço. Não atrapalhar aquilo que 

quer vir a ser – a tal “experiência”105 sobre a qual fala Jorge Larrossa Bondía (2002), a 

partir do conceito de Walter Benjamin, compreendendo-se que conhecer não é se 

(in)formar, nem se formar (no sentido de entrar em uma forma), mas está no espaço de 

abrir-se para se (trans)formar. 

E eis que não entendo o ovo. Só entendo o ovo quebrado: quebro-o na 

frigideira. É deste modo indireto que me ofereço à existência do ovo: meu 

sacrifício é reduzir-me à minha própria vida pessoal. Fiz do meu prazer e da 

minha dor o meu destino disfarçado. E ter apenas a própria vida é, para quem 

viu o ovo, um sacrifício. É necessário que eu tenha a modéstia de viver. [...] 

Ver o ovo nunca se mantêm no presente: mal vejo um ovo e já se torna ter visto 

o ovo há três milênios. – No próprio instante de se ver o ovo ele é a lembrança 

de um ovo. – Só vê o ovo quem já o tiver visto. – Ao ver o ovo é tarde 

demais: ovo visto, ovo perdido (LISPECTOR, 1964, p.301) 

Lembro-me de Mário Biagini, em sua oficina, sobre a qual teci considerações no 

canto anterior, dizendo sobre os poucos momentos em que não reproduzíamos o canto. 

Em gesto de escuta atenta, ele parecia ler nossa presença na relação com o canto, já que, 

rapidamente, quando caíamos em uma zona de conforto, ele sinalizava que isso ocorria 

devido a uma atitude de “já saber” o canto. Enquanto eu dançava com os congadeiros, 

nos instantes em que sentia um fluxo coletivo guiando, ou no terreiro quando 

compartilhava sensivelmente e corporalmente a ideia de chamar algo com a voz – todos 

esses – não eram momentos que eu “já sabia”. Quando penso nas pedagogias de 

(trans)formação do artista-ser penso na imagem da porosidade, do ser cada vez mais 

desencapado, mais relacional, menos separado de si e do outro (alteridade) – como nutrir 

caminhos, meios tendo em vista essa perspectiva? Uma pergunta aberta.  

[...] Podemos tratar os elementos de um trabalho diário, qualquer que seja ele, 

em constante relação com o que queremos que nasça e cresça dentro de nós, 

com o que queremos fazer com nossa vida. Qualquer práxis humana pode ser 

o fundamento de um trabalho sobre a vida. Não falo metaforicamente, quero 

dizer trabalho sobre vida no sentido literal: a própria vida, um material como 

a madeira para o carpinteiro ou as sementes e as plantas para o jardineiro. Mas, 

em nome de quê há que se trabalhar sobre a própria vida? Onde está a 

necessidade? A vida já não é uma riqueza plena e perfeita, um presente, uma 

abundância? Às vezes, porém, sente-se que a vida é opaca, densa, em outras 

                                                           
105 Experiência se tornou um conceito muito conhecido de Jorge Larossa Bondía, para se referir aquilo que 

“nos passa”, os atravessamentos que nos afetam, contrapondo à ideia de informação. 
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que ela é linda, luminosa, cheia de dons e surpresas e, mesmo assim, sentimos 

que toda essa riqueza esconde uma possibilidade ainda maior, um botão 

esperando abrir-se para uma outra perfeição. Em ambos os casos, é como se a 

própria vida estivesse implorando para ser vivida em uma outra intensidade. 

Sim, ela – em outro lugar – é completa e não tem faltas, mas e eu? Onde estou 

eu? (BIAGINI, 2013, p.178). 

A formação envolve a ideia de se tornar profissional, mas a que serve esta ideia? 

Formar quem, como, e para quê? A formalização dos processos de aprendizado, a 

institucionalização do conhecimento, a legitimação de saberes como valores gerados, 

tudo isso acarretou para nós, artistas, a sensação de enfim ter “um lugar”, poder sobreviver 

da própria arte, tê-la como ofício, artesania e poder dedicar-se a ela com inteireza de 

tempo, rebuscar maneiras de fazê-la e vivê-la. Não podemos negar isso. Que poder dizer 

“sou formada em teatro” nos oferece um chão. Mas, de novo, a firmeza de perspectiva: 

de que arte estamos falando? Sobre que chão queremos pisar? A que movimento serve 

aquilo que me torno? Arte. Teatro. Voz. Canto. Parece-me que sua força, potência motriz 

está em nos (re)lembrar de que nossa existência é pura potência de criação, de que não 

somos as denominações, os engessamentos, as metas individuais, apenas, de que existem 

forçar maiores, de que nosso ser-corpo-alma se expande quando nos colocamos abertos e 

em diálogo com o (des)conhecido, com o mistério. 

A questão que aqui se apresenta é: qual o paradigma que está sendo adotado 

mesmo quando não nos damos conta de que ele existe? A escola, a universidade ou a 

instituição de aprendizado está sendo regida a partir do paradigma de que nascemos 

precisando nos tornar alguém que se enquadre na visão de sucesso, nos modelos de 

individualidade bem-sucedida que já estão veiculados pela ideologia dominante? Um 

paradigma que estabelece dualidade, competição, foco em determinadas finalidades e 

resultados. Um paradigma feito para que o indivíduo “se dê bem” (ou não), para que ele 

participe dos meios de produção garantidos por certos acordos. Esse paradigma oferece 

caminhos que endossam modos de viver que, conforme pontua Ana Thomaz (2019), são 

anti-vida. Nesse paradigma, tanto faz trabalhar com arte ou outra área, pois a arte, 

segundo esse ponto de vista, não exerce sua função de nos tornar humanos. 

Eu não vou propor um método, um modelo. Quero falar das raízes. 

Ao ouvir o mestre Jeremias Brasileiro, congadeiro e doutor, o guardião regional 

da memória do congado no Triângulo Mineiro, quando ele fala sobre a geração atual ter 

perdido a ligação com o canto como improviso, conexão e força, alinho-me ao sentido de 

suas palavras, considerando que estamos cada vez mais bombardeados por informações, 

receitas, redes, tutoriais, propagandas veladas e modelos de sucesso. Uma posição como 
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essa não deve servir de simulacro ou ser tomada como saudosismo ou apologia ao 

passado, apenas afirma certa perspectiva segundo a qual as coisas convivem e se 

atualizam, mas são perceptíveis em um espaço maior dado à reprodução – as imagens 

internas, cantos a serem recebidos, tempos de conexão (não falo das redes e do meio 

virtual) não encontram muito espaço, não são ouvidas. Os nossos ouvidos estão ocupados 

demais, o que me faz pensar na importância de modos de caminhos nos percursos 

(trans)formativos que fortaleçam o vazio, o espaço, a escuta, a percepção, a conexão com 

o desconhecido, no canto, dos cantos e de nós mesmos. A arte pode desentupir nossos 

ouvidos? Pode afinar nossa percepção e, portanto, nossa relação com a vida? 

Jeremias: Em homenagem a esse bastão, eu fiz essa cantoria, e tive que cantar.  

Maria: Você fez essa cantoria? 

Jeremias: Sim, porque as pessoas me perguntam o seguinte – como é que você 

é comandante geral da festa de congada de Uberlândia e não canta? As pessoas 

perguntam muito isso, ai eu digo o seguinte... eu não canto porque não sou 

chamado a cantar... mas eu não sei por que vias de mundo, quando por alguma 

razão, se de repente entre os 24 grupos de congado, um capitão passa mal e me 

joga o bastão, eu canto... é isso, eu não sei, mas eu canto... não tem lógica e 

não tenho a menor ideia, eu só sei que sai! Se for necessário sai, é muito 

comum, principalmente depois da festa, todos os cantos de todos os grupos 

permanecem na minha mente por vários dias. Sabe quando você acorda de 

madrugada e tá cantando? Gente, como é que fica né?  

(Entrevista realizada em jun./2019. Transcrição minha) 

 Tatiana Mota Lima (2018), em uma fala106 feita na UFSJ, citou o poeta polonês 

Milosz que diz: “ o propósito da poesia...- leia-se o teatro, a performance, as artes.... - é 

nos recordar quão difícil é permanecer apenas uma pessoa, nossa casa é aberta, não há 

chaves nas portas, e convidados invisíveis entram e saem à vontade...” – ao citá-lo ela nos 

chamou a atenção para as palavras que o poeta usa, afinal sugere que é difícil permanecer 

“uma pessoa só”, se fosse fácil todos nós estaríamos o tempo todo visitados, mas parece 

haver uma série de bloqueios, de cadeados, de portas fechadas em relação a essas 

“visitações”, a essas vozes que podem entrar dentro de nós, que podem falar dentro de 

mim...que podem passar por mim, mas o poeta segue dizendo que a poesia veio recordar 

de que seria simples saber que não somos só uma voz única, individual, que, como nos 

diz Tatiana Motta Lima (2018) - “que a gente é uma voz que carrega outras, que a gente 

                                                           
106 Informação verbal, Mesa do IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL CASA ABERTA - Espaços Íntimos, 

Vozes Míticas: Cenas em Expansão – 18 – 20 de Abril de 2018 – org Juliana Mota, Maria Clara Ferter 
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é condição de passagem, canal....é como se uma pessoa precisasse ser relembrada do lugar 

que habita”. 

[...] como se a pessoa morasse numa casa em que ela não conhecesse todos os 

cômodos... então é simples, porque é a casa dela, mas, ao mesmo tempo, é 

como se a poesia fizesse essa rememoração e eu sinto isso quando vejo alguns 

trabalhos, que é uma recordação... que eu não tô vendo aquilo, mas quando 

aquilo opera eu me lembro – AH SIM! Ah sim! – Claro que há outros 

momentos na vida que me fazem recordar isso, mas a poesia cria isso. (LIMA, 

2018, informação verbal. Minha transcrição107.) 

 Nesse sentido, de nos fazer lembrar da casa em que habitamos, de nos fazer 

relembrar cômodos de nós mesmos, de nos fazer aceitar que somos visitados, que 

recebemos “visitações” – a arte –, na atitude de abertura que algumas tradições mantêm 

viva, tem muito a oferecer – e as tradições que procuram se manter em relação de escuta 

podem nos trazer. O que nós temos a aprender com as raízes, com as árvores antigas? O 

canto de tradição é como uma cápsula do tempo. 

 

2. Alegoria da Incorporação  

 
  

Alegoria é um tipo de metáfora ampliada. (In)corpo. Incorporar. Efeito de incluir, 

misturar. Encarnação. Corporificação. Materialização. Transe mediúnico. Na 

antropologia é fenômeno religioso e social, no qual o médium experimenta um sentimento 

de identificação com comportamentos correspondentes à determinada divindade ou 

entidade.  

No processo de incorporação mediúnica, colocamo-nos receptivos às sensações e 

forças daquilo que não conhecemos bem, não dominamos. Em minha experiência na 

Umbanda, muitas vezes, fiz uma conexão com a postura do artista em processo de criação. 

São processos diferentes, claro, e são contextos específicos. No entanto, a postura, ou 

atitude do sujeito que recebe, parece-me uma pista interessante no que concerne à 

qualidade de presença e à vontade de (trans)formar-se, alargar-se, de ser, como nos disse 

Tatiana Motta Lima (2018), visitados. 

Nos contextos de pesquisa em campo, que realizei, com os terreiros e ternos de 

congada, chamava-me atenção que a relação com a fé fazia dos sujeitos, ao mesmo tempo, 
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“recebedores” e geradores de presenças e forças para além daquelas conhecidas e vividas 

cotidianamente, a relação de abertura ao mistério, aos que vieram antes, a relação com a 

voz e canto como potência de fazer encarnar o sagrado – tudo isso faz surgir uma postura 

em que o pequeno ego ou o excesso de preocupação, autocentrada, com a própria 

performance, perca-se em um espaço muito mais amplo.  

Quando incorporo não deixo de ser eu, mas sou mais que eu, sou também com os 

guias, os diversos guias, com diversos nomes e personalidades, a quem me empresto e de 

quem “pego emprestado” para dançarmos. Quando incorporo me sinto honrada de ter sido 

casa para sabedorias que são e não são minhas, sinto-me honrada por ser a parte visível 

de um mistério que só intuo, mas cujos contornos permanecem inalcançáveis. Quando o 

caboclo do orixá dança através de mim, não deixo de ser eu, mas sou muito mais que eu, 

sou uma cultura encarnada, uma cultura que admiro, que encarno. Como pode uma 

mulher branca receber um preto velho, um índio, uma cigana, um marujo, uma boiadeira, 

um guardião? 

[...] uma outra fala que tem me interessado, além dessa que coloca o falante 

em risco... onde ouvi vozes muito fortes, era essa voz que é CHAMADO – eu 

preciso que alguma coisa esteja aqui, como eu faço para... esse lugar de 

chamado mesmo. A sensação de ouvir era que ia chegar alguma coisa, não 

sabia se era de cima, se era de lado... alguém, alguma coisa vai chegar... acho 

que tem a ver com a PRECE, a prece é o endereçamento pra alguém de um 

desejo... eu quero que ela chegue. Depois, me interessa muito essas vozes que 

surpreendem, que chega e você não sabe se é sua... que permite, que não 

bloqueia – as “visitações”... um lugar de acolhimento e atenção... uma voz que 

vai convocando. Tenho visto muito isso com os atores... vai trabalhando os 

desbloqueios e deixa o texto vir... e ele vem, e é como se o texto te falasse... 

outras vozes te visitam... deixar que a voz aconteça... (LIMA, 2018, 

informação verbal108. Minha transcrição). 

Falamos de um espaço ritualístico, onde as ações são ritos, onde cada coisa é 

escolhida para chamar algo para estar, para conversar. Onde os sujeitos estejam abertos, 

receptivos para dar sua carne ao desconhecido, oferecer-se, ser vaso, espaço vazio, 

aguardar como quem pesca, sentir surgir isso que não tem ainda um nome imediato. 

Permitir que sua voz, seu corpo, seu canto, ganhem formas que você nunca previu que 

tomassem, não é mais seu pequeno você, o que você conhece como você, quem define ou 

dá direcionamentos, você “desaparece”, segue um fluxo. 
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Em breve, não há mais pensamentos, ou poucos: fica a observação, clara e 

tranquila, do que se oferece às minhas percepções, ao mesmo tempo que a ação 

se prossegue. Experimento exatamente a mesma coisa que noutros momentos 

no trabalho com Maud Robart, quando deixo de ser aquele que canta para ser 

aquele que é animado pelo canto, quando deixo de ser aquele que anda para 

ser aquele que é levado pelo andar. Nesses momentos, já não sou intérprete ou 

ator, tornando-me passageiro do andar ou instrumento do canto que se 

desdobra na sua estrutura específica: sonora, rítmica, respiratória... Começo 

então a sentir que a estrutura de cada canto requer ou chama uma ação 

adequada do corpo. Poder-se-ia mesmo dizer que cada canto, para ser cantado, 

requer ou chama um corpo específico. Quando isso acontece, o canto encarna-

se em quem canta, sem, no entanto, o reduzir a nada: deixando-o existir nessa 

estrutura, no lugar que é o seu, ou seja, consciente e livre para observar o que 

se passa em si e à sua volta (BOTTACIN, 2017, p.31). 

 

O seu canto é grande o suficiente para caber o silêncio das velhas árvores. 

O canto te canta, você se sente cantado, é passagem. 
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CANTO DE DESPEDIDA ou CANTO PARA SUBIR 
 

Cantar é mais do que lembrar 

É mais do que ter tido aquilo então 

Mais do que viver do que sonhar 

É ter o coração daquilo 

Caetano Veloso 

 

Gosto deste espaço vazio que precede a escrita, gosto de ir ver brotando dele as 

palavras através das mãos – voz formulando o pensamento. Para mim esse processo é 

como um bordado sonoro, criação de sentido, lugar onde flagramos o pensar. É como 

lançar feixes de luz em direção a isto que parece ter sempre vivido no escuro. Feixes de 

luz que nos ajudam a (des)cobrir e revelar os delicados fios dessa elaboração. Na escrita, 

a consciência lançada dá a sensação de que estamos testemunhando ou flagrando esse 

desenho que cria a reflexão. Como pegadas na areia da consciência, os corpos das 

palavras, esse movimento de ir vendo crescer seus sons e sentidos, remetem-me à imagem 

dos instrumentos musicais, que também fazem nascer som a partir de toques, teclas, 

sopros e, mesmo o canto que consiste na alquimia do ar: pegamos aquilo que recebemos 

(ar, tão invisível quanto a sutileza do pensar) e o transformamos em expressão. 

Caminho pelo quintal, olho para o céu, sinto o cheiro de hortelã e me sento por 

alguns minutos na cadeira de balanço trançada que veio de alguém que foi, antes de mim. 

Procuro uma forma de terminar, isso que é grande, para o qual sou passagem. Esse 

registro de vida que se encontrou com vidas, esse recorte de mim. O que vai tomando 

forma é um canto misterioso. Se esse fosse meu último parágrafo, vida e morte se 

encontram nesse silêncio que precede um canto que vai se encarnar, que vai se tornar 

carne e depois subir. E minha voz eu desejo que passe em você, que penetre, atravesse, 

traga o hálito das coisas antigas das quais você sente saudade sem saber do que... 

Canto como quem reverencia todas as bocas, como quem beija a mão do tempo. 
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