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Resumo 

O tambor é o coração do Nego Fugido e pulsa no ritmo da voz metálica do GÃ 

(agogô) para evocar a aparição, o corpo entre-lugar, os fantasmas e o devir. Pisando em 

solos sagrados, no ritmo do Rum, e escutando as palavras evocadas pelas cantigas do 

Nego Fugido, sigo as pegadas dos orikis subterrâneos para encontrar a desobediência 

epistêmica e a poética insurgente da aparição. O regente dessa polifonia de vozes é 

Enúegbarijó, a boca coletiva que sopra os ventos que invadem as tardes de domingo do 

mês de julho para acordar a bananeira que sangra e desenhar, no chacoalhar das folhas 

secas no solo do Recôncavo, corpos entre-mundos. Se oriki (saudar a cabeça) é capaz de 

mobilizar e manipular energias da natureza, de evocar nkisis-orixás-voduns e fazer 

renascer do orúm figuras encantadas e acordar os ancestrais que moram nas bananeiras, 

nos perguntamos, do mesmo modo, ele teria a força para evocar figuras cênicas, capazes 

de transitar entre mundos? A palavra salivada da boca coletiva e no contexto da 

oralidade dos orikis, é analisada como carga especial e força vital (àse) capaz de evocar 

deuses, tecer histórias, produzir imagens, aspectos importantes da construção da 

musicalidade, teatralidade e transcorporalidade das figuras e da encenação do Nego 

Fugido.  Ao priorizar ouvir os ventos soprados na tradição oral de Acupe e nas cantigas 

do Nego Fugido, busquei identificar os mecanismos que operam na aparição, analisar 

as formas operantes de sua encenação, reconhecendo os elementos que irrompem como 

aspectos poéticos, pedagógicos e narrativos.  

 

 

Palavras-chave: aparição, cultura de terreiro, poéticas insurgentes e transmissão de 

saberes. 

 

 

 

  



 
 

Abstract   

The drum is Nego Fugido's heart it pulsates with the beat of the metallic voice 

of the GÃ (agogô) to ecoke the specter, the body between- places, the phantoms and the 

becoming. Stepping on sacred ground on the rhythm of Rum and listening to the words 

evocated by the music singed during Nego Fugido, I follow the underground oriki's 

footprints to find epistemic disobedience and the insurgent poetics of specter. The 

regent of this polyphony of voices is Enúegbarijó the collective mouth that sighs the 

winds which overrun every Sunday month of July to awaken the bleeding plantain 

[bananeira que sangra] and to draw with the shaking of the dry leaves on the 

Recôncavo`s ground, bodies between-worlds. If oriki (the salutation with the head) is 

able to mobilize and manipulate the forces of nature, of evoking Nkisis- Orixás- 

Voduns, to make the enchanted orúm's figures be reborn, and to awaken the ancestors 

who live in plantains, we ask ourselves if, by the same token he would have the force of 

evoking scenic figures who are able to transit between worlds? The collective mouth`s 

salivated word in the context of Oriki's orality is analyzed as a special load and vital 

force (àse) able to evoke gods, knit stories, and produce images. All important aspects 

for the construction of musicality, theatricality and transcorporality of the figures and 

the staging of Nego Fugido. When I prioritized hearing the winds sighed by Acupe's 

oral tradition and by the music singed during Nego Fugido I searched to identify the 

mechanisms that operate in the specter, analyze the forms which operate in its staging, 

encompassed by the recognition of the elements that irrupt as poetics, pedagogic and 

narrative elements.  

 

Key words: specter, terreiro culture, insurgent poetics and knowledge transmission 
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Aé gurará aé piá suí Pixuna Jabá asuí moapãsáwa arupí tiapú suí itánheenga suí 

GÃ (agogô) arã senui aé anga, aé pira paume-tetama, aé taúba-kué asuí aé muyeréu. 

Soká-bo upé iuí-kué mongaraiba, upé tiapú suí Rum, asuí sendu-bo iara nheenga-kué 

senuisáwa rupí nheengará-kué suí Pixuna Jabá, ixé kasakirisáwa iara akypuera-kué suí 

orikis iwíra suí iuí arã obáiti aé momaranasawá epistêmica asuí suí nheenputirasáwa 

momaranasawá suí anga. Aé nheengarayba Retana-pu-kué suí nheenga-kué 

Enúegbarijó, aé yurú suí açé waá peiú iara iuitu pupekasáwa kakura-kué suí mituú suí 

mês suí julho arã mupaka aé ybápakuwa waá uguymoemasáwa asuí kwatiara, árupi 

moíatinunga suí kaá-kae-kué árupi iuí suí Recôncavo, pira-kué paume -ara. Mon'aé oriki 

(saudar aé akanga) aé ipy monherana asuí myia energias suí nhaá, suí senui nkisis-

orisás-voduns asuí munhã naséri aangaba angawara asuí mupaka kuximauara-kué waá 

murárisáwa árupi ybápakuwa-kué, iandé porandubeçe, suí té mayesáwa, aé riku 

kirimbasáwa arã senui aangaba moangaubasáwa, ipysáwa suí atá paume mundu-kué? 

Aé nheenga endysáwa suí yurú açé asuí ekoaba suí nheenga suí orikis, maãsáwa iaué 

poçyia especial asuí kirimbasáwa aé (áse) ipysáwa suí senui tupã-kué, aipóbana 

marandua, ieapyká aangaba, mbaéetá suí monhangasáwa suí nheengarasáwa, 

moangaubasáwa asuí akáripe-pira suí aangaba-kué asuí suí moangaubasáwa suí Pixuna 

Jabá. Árupi potari sendu iuitu-kué peiúsáwa árupi sikwesáwa nheenga suí Acupe asuí 

árupi nheengara-kué suí Pixuna Jabá, ixé ekara kueba aé mecanismos waá monhanga 

árupi anga, maã aé mayesáwa suí monhanga suí i moangaubasáwa, kuaba-bo aé até waá 

bubura iaué mayesáwa nheenputirasáwa, mbuesáwa asuí mbeusáwa. 

 

Nheenga-chave: anga, kitiwara suí okabytera, nheenputirasáwa momaranasawá, mbué. 

  

                                                           
1
 Resumo em Tupinambá traduzido por Glicéria Jesus da Silva e Sthefany Ferreira da Silva da 

comunidade Indígena da Sarra do Padeiro, Olivença-Ba. Algumas palavras foram mantidas em 
português, em Yorubá ou Fon porque não há correspondência com a língua Tupinambá. 
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Ìlù ni òp̣ákùtèḷè ̣eré oníṣe Nego Fugido nígbàtí àwọn ajìjàgbara bá ti ṣetán láti 

jàjàbó ̣lóko ẹrú. Kìkìkì ni ìlù òmìnira yío máa lù lóókan àyà a wọn tí agogo a sì máa ró 

kíkankíkan létí irúfè ̣èṇìyàn béẹ̀ ̣títí tí wọn yío fi pákítímóḷè ̣tí wọn yíó sì ṣe ìṣe akin látí 

jé ̣ ìpè òmìnira láìwèḥùin, láìdúró, láìsimi! Bí irúfẹ ajìjàgbara béẹ̀ ̣ bá ti bé ̣ gìjà sí ilè ̣

òmìnira wọn tán, tí wóṇ sí dé ilè ̣ìlérí níbití ìyá ìlù gbé nfọhùn awo tí àwọn irúnmọlè ̣sì 

nṣewóṇ ni ‘káàbò,̣ ẹ máa wọlè,̣ ẹ máa rọra!” pèḷú òḳan-o-jòḳan orin ìtúsílè ̣ kúrò nínú 

ìgbèkùn, pèḷú ìwúrí ní irúfé ̣ ajìjàgbara béẹ̀ ̣ yíò ṣe máa gbé ̣ẹsè ̣ ijó sí ìjìnlè ̣oríkì áwọn 

babanlá wọn tí nrán wọn létí wípé akọni kò gbọdò ̣ ṣojo àti wípé àjàdíjú nìjà òmìnira. 

Orin arò tí irúfé ̣àwọn ènìyàn béẹ̀ ̣yíò máa fétísí bí ìlù ṣe ndún lákọlákọ láti ìgbàlè ̣lóḥùn 

ún ní orin “igba ẹni láapè, igba ẹni láa jé ̣o” tí a ndàpé ni áwùjọ kándòṃ̇lè ̣nigbàtí a ba 

nṣe orò Ẹnúgbáríjọ: Igba ẹnu tíí ṣe atóḳùn fún ìjà òmìnira níjó ̣ogun le tí ọlóṃọ kò mọ 

ọmọ mó,̣ tí Èṣ̣ó ̣ kò ṣì léè peraa wọn lórúkọ bí tigbó-tijù ṣe npolówó ikú òun èj̣è ̣ tí 

gbẹgẹdẹ ngbiná bíi ti agègbè Recôncavo níjóụn nígbàtí òkú sùnlọ bábì ni gbogbo orígun 

méṛèẹ̀ṛin ilè ̣náà. Báyìí ni a ṣe nlo oríkì nínú eré oníṣe Nego Fugido láti mú ìwúrí bá 

akóṇi tí kìí fií ṣojo lójú ìjà bí onílù bá ṣe nké lákọlákọ sí àwọn orísirísi nkisì-òrìṣà-vodun 

látì rò ̣wá bí tèṇ̃tèṛé ̣orí òp̣é ̣ṣeé balè ̣láyé àwọn babanlá wa láti wáá jèf̣un ákọni nígbàtí 

ilè ̣bá ngbèjà ara a rè.̣ Lákọlákọ ní ìyá ìlù ó máa wí tantan pé “koríko dìde! èṛùwà dìde!” 

tí àwọn aláṣekù òun egúngún ayé ó máa jú ìrùkèṛè ̣ láàrín agbo òg̣èḍè.̣ Njé ̣bí ó tiṣe rí 

láyé àwọn babanlá wa níjóḥun àná, njé ̣béẹ̀ ̣náá ló tún rí nígbà a tiwa yìí bí? Njé ̣ìyá ìlù 

sì nfọhun awo nígbàlè ̣mó ̣bíi tàtijó ̣bí? Njé ̣gbogbo wa là ngbó ̣ohun ti ìlù òsùgbó nwí 

kíkankíkan nígbàlè ̣bí? bóṣe nránwaléti wípé àsìkò tó ká gbéra nlè ̣ogún yá! Kókó wọnyí 

gan an ni iṣé ̣ìwádìí ìkéḳòọ́g̣boyè yí dá lé lórí. A ṣe agbéyèwò orin akígbe àti àkewì tí 

nké tantantan bó ṣe npe èṣà tó nkí oríkì ṣétí aráyé nínú eré oníṣe Nego Fugido tí o máa 

nwáyé ni agbègbé Recôncavo. Èrómgbà àròjinlè ̣olùwádìí ni láti ṣe àtúpalè ̣àwọn òṛò ̣àṣẹ 

tí a fi npe àwọn òrìṣà lápèdáhùn, àti àwọn ìtàn àróḅá tíí mú ìwúrí bá ìran aláwò ̣dúdú 

nígbàtí a bá nkọrin ni ilé òrìṣá tí àwọn irúnmọlè ̣sì nrò ̣sórí áwọn ẹlég̣ùn wọn lákòkò eré 

Nego Fugido. Ìdí nìyí tí olúwádìí ṣe pinnu láti ṣe àgbékalè ̣ ìwádìí yìí lóri eré ìbílè ̣

agbègbè Àkúpè (Acupe) níbítí eré Nego Fugido ti máa nwáyé láti le ṣe áfihàn irúfé ̣òṇà 

tí a ngbá ló eré náá.  

Kókó òṛò:̣ ijó aparição (ìfárahán), àṣà àti èṣìn òrìṣà, ewì alohùn ajìjàgbara, ìmò ̣

àdáyébá ìrán aláwò ̣dúdú.  

                                                           
2
 Resumo em Yorubá traduzido por Félix Ayoh'Omidire,  Professor Titular da Universidade Obafemi 

Awolowo, Ile-Ife, Nigéria. 
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Hùn wɛ́ nyì hûn Nego Fugido tɔ̀n e nɔ́ ɖͻ̀ nǔ ɖō gānkókòwè jì bó nɔ̀ ylɔ́ nǔ 

mɛsɛ̀n lɛ̀ kpo nyɔ́nà lɛ̌ kpó. Afɔ̀ sɔ́ kɔ́ ɖó anyíkūngbǎn mimɛ̀ jì, kpo ɖò rlɔ́mù sín 

syɔsyɔmɛ kpo, kpo ɖo xǒkwìn ɖe gosin hangbe dido Nego Fugido tɔn lɛ sin kan li nu ɔ, 

un xwe do ali Orikis tɔn lɛ̀ bá do nyà gbegbɛ́na nunyɛ dodo kpo acɔ banú xǒkwìn lɛ tɔn 

e nɔ fɔ́n gu dó nǔ dèxlɛ̀ ji é. Agùngan é é kpacɛ̀ nu hangbè cígan nɛ́ ɔ nyí Enúegbarijó, 

gbèyíɖɔ́tɔ̀ é é nɔ́ fún jɔ́hɔ̌n bɔ́ é nɔ́ gbǎ kpé vodǔnzāngbè lɛ́ ɖo hwèlɛkɔ ɖò liyasùnmɛ̀ bo 

nɔ́ fɔ́n kwekwetìn é é ɖò wúvɛ sè wɛ̀ é é, bo nɔ́ tɛ àgbɔ̌n amakpà xúxú lɛ́ sín hùnhùn 

húnhún ɖò nú nùkún mɔ̄ gbɔ́n wɛ́kɛ̀ zǒ lɛ́ mɛ̌ ɖó Recôncavo sín anyíkūngbǎn jì. Nú 

Oriki ɖó hɔ́nhlɔ̀n bo nɔ kple hɔ́nhlɔ̀n gbɛ́mɛ̀ tɔ́n lɛ́, bo nɔ́ zán yě ɔ́, bo ka nɔ́ lɛ́ mlǎ nkisi-

orisás sín vodún lɛ́ káká bo nû mɛsɛ̀n é é ɖò kwèkwè tín mɛ̀ lɛ́ nɔ́ fɔ́n / nɔ̀ syɔ̀ ní ɔ́, alì ɖó 

kpo ɔ́ nú ɔ́, mǐ nɔ̀ kanbyo mǐ ɖè ɖɔ̀ é ka ɖó hɔ́nhlɔ̀n é ná sì xú xómlǎ hɔ́nhlɔ̀n è ná sí xú 

gbɔ̀n gbɛ̀ ɔ́ bí mɛ̀ á jí? Xǒ kwìn é gosín gbeyiɖɔ́tɔ̀ ɖó Orikis kpaxwè ɔ́ nyì xǒ kwìn ɖíɖɔ̀ 

kpátàkì ɖe bo ɖó hɔ́nhlɔ̀n titewungbè ɖe bɔ̀ è ylɔ̌ ɖɔ àse. Hɔ́nhlɔ̀n e nɛ̀ nɔ̀ ylɔ̌ nǔ mɛsɛ̀n 

lɛ̌, bo nɔ̀ zɔ́n bɔ e nɔ̀ ɖo yɛ̀xó, yě nɔ́ lɛ́ ɖo hwɛkan, nǔ tájǐ e nɔ́ zɔ́n bɔ̀ e nɔ́ ɖó hǎngbè sin 

títòmɛ̀, kǎntátà sín títòmɛ̀ kpodo akpádyɔ̀dyɔ̀ kǎntátà xótɔ̀lɛ̀tɔ́n kpodo kǎntátàxíxò Nego 

Fugido xwénu tɔ́n kpo. Kɛ́nsɔ́ nú tǒɖíɖó jɔ́hɔ̀n é nyǐ lɛ̌ ɖó wālɔ̌ Acupe tɔ̀n lɛ̌ ɖó hǎngbè 

Nego Fugido tɔ̀n lɛ̀ mɛ̀ ɔ́, ūn bà ná ɖè nyǐ wlɛ́nwìn é é nɔ́ jɛ̀ akɔ̀ xǎ nǔ ɖè xlɛ̌. Bó bà ná 

gbéjé  nínɔ̀ mɛ̀ nú énɛ̀ lɛ́ tɔ́n káká bo ná tùn lé é xǒkwìn lɛ́ sín ácɔ̀ bíbà, nǔ kplɔ̌n mɛ̀ sín 

títòmɛ̀ kpo wálɔ̀ kpo, káká sɔ́ jɛ̀ tǎn kpìkpì sín alì nu.  

 

Xokwǐn tají lɛ̀: nǔ dexlɛ̌, terreiro kúnkplakpla, gùfufɔn xónyɔ́ɖɔlɛ̌ kpó nyɔ̌wa dogesí 

kpó 

 

                                                           
3
 Resumo em Fon traduzido pela KUAVI - Escola de Idiomas e Modas Africanas- São Paulo.       
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Iku, o mensageiro e a aparição  

 

 

A mesma boca que beija, escarra.  

Essas palavras sopradas por intelectuais dos saberes e práticas populares do 

Recôncavo da Bahia (geralmente capoeiristas), para falar da complexidade das coisas, 

dos seres e das pessoas, implica dizer que a boca que dá vida, alimenta a paz, o amor, 

materializando o bem, igualmente evoca a morte e o mal. O bem e o mal são faces da 

mesma moeda. As palavras também estão associadas à capacidade que temos de 

reverter aquilo que é mau em algo bom, de fazer nascer, da morte, a vida. Da 

capacidade que temos de nos adaptar, e agir diante das adversidades dos 

acontecimentos, de encontrar no silêncio as melhores respostas para a dor, traumas e as 

doenças. Dizem os mestres e mestras - a palavra sai vento e chega navalha. Cresci 

entre as navalhas da sabedoria popular do Recôncavo e são seus sopros que abrem o 

portal das encruzilhadas que desenham os caminhos para compreensão das aparições da 

comunidade.    

 

Compreender a cosmovisão de um povo  

é o alicerce para entender-lhe a cultura
5
 

 

 

É da boca de Domingos Neres dos Santos (Domingos Preto)
6
, antigo puxador 

das cantigas do Nego Fugido, que foram sopradas as palavras que revisitam a 

comunidade nas tardes dos domingos do mês de julho, ecoadas pelo vento suleste, 

rompendo com o silêncio que ocultou, por décadas, saberes sobre a origem e as práticas 

da manifestação Nego Fugido. 

Havia, no passado acupense, entre meados do século XIX e início do século XX, 

identificado, na tradição oral, práticas secretas de cultos às divindades chamadas de 

                                                           
5
 ( FU-KIAU, 2001 in SANTOS, 2019, p.96)  

6
 Domingos Preto foi Puxador das cantigas do Nego Fugido até a metade do século XX e Ogan do 

terreiro de sua mãe biológica, Maria Louriana Generosa, que liderou as aparições do grupo nas 
primeiras décadas do século XX. Na dissertação Nego Fugido, o teatro das aparições (PINTO, 2014) 
relato a importância e presença de Vovó Louriana no Nego Fugido. 
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encantados
7
 e aos voduns. Especialmente ao panteão de voduns chamados família 

Sakpatá, realizados por algumas famílias de escravizados e forros (libertos) dos 

engenhos Acupe Velho, São Gonçalo dos Poços e do arraial do Vai-quem-quer
8
. As 

aparições, que aconteciam nos domingos do mês de julho, incluindo a encenação de 

lutas dos escravizados contra a escravidão (brinquedo de quilombo, brinquedo de preto, 

o toque-nagô, Nego Fugido), eram o ato público de saudação e evocação da família 

sakpatá, não havendo separação entre a liturgia, que acontecia secretamente, sem o 

conhecimento da maioria da comunidade, e o ato “profano”.  

O objetivo das aparições era camuflar, esconder a verdadeira função do culto nas 

ruas da vila de Acupe. Ou seja, a Aparição estendia os cultos às divindades realizadas 

em espaços secretos às ruas da comunidade, para concluir uma obrigação ritual, 

rompendo com a estrutura litúrgica, mas mantendo a obrigação a partir do seu 

deslocamento pelo espaço.  

Analisado a partir do relato de sua origem, a aparição tem um caráter de tomar 

as ruas, abrir caminhos, cruzar as veredas para desviar, adaptar e reagir com criatividade 

ao inesperado. Não seriam essas as qualidades de Èsù?  Èsù
9
 “é o princípio dinâmico 

fundamental a todo e qualquer ato criativo. Elemento responsável pelas diferentes 

formas de comunicação, é ele o tradutor e linguista do sistema mundo” (SIMAS, 2018, 

p.20). Por meio das cantigas, de palavras evocatórias e dos ritmos dos atabaques, as 

liturgias dos cultos às divindades afro-brasileiras tomavam às ruas de Acupe, agora sob 

as máscaras da aparição, reagindo às incertezas das encruzilhadas, zonas cruzadas, 

fronteiriças, “...lugares de vazio que serão preenchidos pelos corpos, sons e palavras 

(SIMAS, 2018, p.22). A palavra aparição introduz as discussões sobre as práticas 

cênicas centenárias desenvolvidas pela comunidade de Acupe, as quais estão 

                                                           
7
 De acordo com Ferreti e Prandi; os encantados podem ser entendidos como seres situados “acima da 

terra e abaixo do céu” como espíritos de homens e mulheres que morreram ou que viveram e 
desapareceram desse mundo de forma misteriosa, passando assim, do plano material para o plano 
imaterial sem antes ter vivido a experiência da morte. Os encantados geralmente são cultuados em 
religiões afro brasileiras, como a umbanda, o candomblé de caboclos, o tambor de minas, a encantaria 
amazônica e o catimbó ou jurema.  (PRANDI, 2001; FERRETI, 2008). 
8
 O Vai-quem-quer, conhecida atualmente como Rua da Liberdade é um dos núcleos originários do atual 

distrito de Acupe, que surgiu a partir da aglomeração de escravizados rebeldes e também foi uma 
espécie de quilombo após abolição, que reuniu ex- escravizados. Foco de resistência dentro da própria 
fazenda, na beira do porto ao norte da casa grande, é um símbolo de resistência, afirmação e 
reafirmação dos ex-escravizados de sua condição de pessoas livres. Segundo os relatos dos moradores 
antigos de Acupe, quando a escravidão acabou os ex-escravizados foram morar no arraial do Vai-quem-
quer. A razão desse nome era porque eles podiam escolher ficar no engenho, servindo ao senhor ou ir 
morar à beira do mangue. Todos abandonaram a casa grande! 
9
 Èsù é um dos orixás do panteão de divindades do candomblé. O orisá mensageiro, responsável pela 

mediação/comunicação entre o ser humano e o mundo espiritual. 
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diretamente associadas à tradição oral, à força da palavra e à evocação de divindades 

afro-brasileiras e ancestrais. Há, nos relatos orais, que circulam entre alguns adeptos 

mais antigos do candomblé, elementos que parecem compor uma narrativa que associa a 

aparição ao culto aos voduns, embora não haja uma relação direta entre eles. 

Aprendi, com Paulo Henrique da Cruz – Tat’etu Ria Mukixi Mutalange do Enzo 

Tumbalê Junçara, de nação angola, em Acupe, várias histórias sobre a origem da 

aparição. Um desses relatos, chamado de A Praga de Iku
10

, diz que escravizados de 

nação haussás do Engenho Acupe eram obrigados a realizar cultos aos Eguns 

(espíritos), a mando do senhor de engenho, que oferecia escravizados rebeldes em 

sacrifício para adquirir bens e dinheiro. O Tata
11

 conta que, após o sacrifício, os 

sacerdotes enterravam os corpos dos escravizados no fundo da fazenda, sem o 

consentimento do senhor de engenho, e plantavam bananeiras e um tipo de árvore 

específica, em cada cova, para que os espíritos dos mortos permanecessem entre os 

vivos e continuassem lutando contra as atrocidades promovidas pelos senhores e pelo 

sistema escravista. Durante dezenas de anos um grande bananal foi mantido no local e, 

até hoje, os acupenses acreditam que as almas dos escravizados moram nas bananeiras. 

São inúmeros os relatos em que os moradores afirmam ter presenciado as bananeiras do 

cemitério dos escravizados sangrarem após serem cortadas, como aparece na fala de 

Reginaldo dos Santos Gomes, vaqueiro da fazenda onde ficava o antigo Engenho 

Acupe, na época da produção do documentário Nego Fugido, do Instituto de 

Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB
12

.  

 

É assustado isso aqui, é assombrado,  

dizem que as bananeiras, se cortasse antes, minava sangue! 

 

                                                           
10

 Iku (a morte) é uma palavra do idioma yorubá associada ao orisá designado por Olódùmarè para 
conduzir as pessoas que já cumpriram sua missão na terra para o orúm.  
11

 Termo que compõe o conjunto de palavras utilizadas nas práticas dos candomblés de nação Angola, 
que em português significa pai.    
12

 Gravado em 1994 o documentário Nego Fugido fez parte de uma série de produção de documentário 
realizado pelo governo do Estado da Bahia, por meio do projeto Bahia Singular e Plural, desenvolvido 
pelo IRDEB.  A série foi pensada a partir do livro Pequenos Mundos, um Panorama da Cultura Popular da 
Bahia. TOMO I – Recôncavo do Professor da Escola de Teatro da UFBA Nélson de Araújo. O livro é o 
primeiro inscrito que registra fotos e enfatiza a importância das cantigas no Nego Fugido, grupo 
identificado entre um conjunto de manifestos que o pesquisador considerava de caráter “coreográfico” 
(ARAÚJO, 1986). 
 



19 
 

Não tendo seus pedidos atendidos, o Senhor de Engenho Francisco Gonçalves 

interrompeu os sacrifícios de escravizados. Iku (a morte), furioso, lançou uma praga no 

mês de agosto e, desde então, como muitas mortes eram presenciadas na comunidade 

nesse período, todos temiam a chegada do mês das tragédias. Os sacerdotes fizeram 

uma oferenda para afastar a praga de Acupe e, como parte desta ação, os Mandus - 

espíritos bons, vestidos por sacerdotisas e mulheres sábias - saíram às ruas no mês que 

antecede agosto, julho, para afastar os espíritos maus, livrando a comunidade da praga. 

Silvia Lopes, ialorisá do Ilê asé Oyá Bomin, em Acupe, nos lembra que o mês de agosto 

é dedicado a Obaluaiê (senhor da terra, orisá da varíola e da saúde). Ela acredita que as 

aparições de julho e as manifestações culturais têm a mesma função do sagbeje
13

 de 

agosto, prática em que mulheres saem às ruas com um tabuleiro coberto com palha da 

costa, distribuem e dão banho de pipoca nas pessoas, como forma de oração, para pedir 

paz, cura e saúde; o rito também serve  para arrecadar recursos financeiros para o 

olubájé
14

.       

 Nesse relato sobre a praga de Iku percebemos uma interconexão entre as 

pessoas, a ancestralidade e a natureza; os escravizados mortos poderiam continuar entre 

os vivos usando os “corpos” de árvores e das bananeiras como morada.  

A aparição está associada à própria ideia de encantaria, de espíritos ancestrais 

que retornam ao aiyê (terra) na condição de energias da natureza - árvore, bananeira, 

vento, água, fogo, trovões, encruzilhadas, animais... -, para expulsar uma praga, a 

exemplo de Acupe. Embora o uso dessa expressão não seja unânime entre os moradores 

atuais, ao se referirem a Nego Fugido e outras expressões culturais da comunidade nas 

tardes de domingo dos meses de julho, revela a forma de olhar e as formas operantes 

constituídas pela própria comunidade de Acupe sobre suas práticas culturais. Derivada 

do latim parecere, aparição significa surgir à vista, aparecer, ficar visível. A expressão 

também está relacionada com a palavra de origem grega “fantasma”, derivada do verbo 

phantàzein - “fazer aparecer” - que significa aparições, visões, sono, ilusão, imagem de 

um objeto na mente, aparência, imagem inconsistente, espectro. 

Aparição é a relação de materialidade e afetividade que se constitui do 

imaginário popular das histórias sobre a presença dos colonizadores no Recôncavo, da 

                                                           
13

 Sagbeje (Esmolar para comer) prática litúrgica dos terreiros de Candomblés, que faz referência ao ato 
de esmolar durante os ritos dedicados a Omolu. Os adeptos saem em locais públicos com a missão de 
pedir esmolas durante toda a semana do Olúbáje (JAGUN, 2019).  
14

 Olú ( senhor ) + gbá  ( receber) + je ( comer) . Cerimonia feita em homenagem a Omolu –Obalúwáiyè ( 
JAGUN, 2019). Rito público em que todos os orixás se manifestam para distribuir o “ banquete do rei”.      
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escravização dos povos originários do território e dos africanos que aqui chegaram no 

período colonial.   

A título de compreensão dessa relação entre a aparição nas ruas de Acupe e o 

imaginário popular do acupense, mediado pelas cantigas, segue uma breve análise de 

trechos da história oral contada por Domingos Preto, no documentário Nego Fugido:  

 

Andava por esse porto todo, Dom Pedro I... até que chegou na África 

... lá parou com três dias encontrou o negro. No Brasil, nós não tinha 

esse negócio de negro. Chegou, encontrou o negro, convidou para ir 

no navio. Êh... que é que sapo quer a apoló, sakpatá manimodé 

arconfor... Esse é o negro cantando no navio. Dom Pedro tava lá 

assuntando. Aquele negro besta que veio pro Brasil. O sabido virou 

numa cobra, outro virou num urubu, outro virou num pássaro, outro 

virou num gavião, outro virou num anum, caiu n’agua e foi embora15  

 

 

Há muitos elementos nessa narrativa que nos interessam para investigar a 

relação entre a história contada e a estrutura cênica e narrativa do Nego Fugido. No 

momento, vou me ater aos aspectos de natureza mítica, sensorial, que apontam para a 

importância da ancestralidade na estrutura social de Acupe, por meio da relação entre o 

orúm (mundo espiritual, moradas das divindades) e o aiyê (terra, o plano dos vivos), 

sempre presentes nas tradições orais da comunidade. Um pensamento africano diz que 

embora Deus seja a origem e o sustento do homem é o espírito (ancestralidade), que 

explica seu destino: animais, plantas, objeto e fenômenos naturais constituem o 

ambiente natural no qual o homem vive, do qual sobrevive e com o qual pode 

estabelecer conexões místicas (RISÉRIO, 2012). Mas, qual o papel da ancestralidade 

nessa relação da encenação e de aprendizado? De que forma as cantigas contribuíram 

para a abertura dessa relação?  

Percebo na forma peculiar como Domingos Preto relata a história, e que se 

repete em outras histórias contadas pelos moradores de Acupe, que esta evidencia a 

concepção sobre o período colonial adquirida pelos moradores da comunidade e que se 

transfigura em uma realidade de outra natureza. Reconheço, também, a capacidade de 

transformar, de mudar a realidade, por meio da encantaria, da transmutação em animais, 

que possibilita o evadir-se, ou seja, a conquista da liberdade dos negros: o Urubu e o 

                                                           
15

 Depoimento de Domingos Neres dos Santos (Domingos Preto) para o documentário Nego Fugido, 

produzido em 1997 pelo projeto Bahia Singular e Plural do Instituto de Rádio Difusora da Bahia – 

IRDEB. 
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Anum são pássaros relacionados à morte e ao cemitério, representam os espíritos da 

ancestralidade, na narrativa.  

 Associei esses aspectos de transmutação à própria figura de Èsù. Ele mora na 

encruzilhada entre os vivos, os mortos e a natureza. “É Elegbara (senhor do poder 

Mágico), principio e potência de imprevisibilidade, dinamismo e possibilidade que dá o 

tom dos sincopados que quebram as instâncias normativas e nos propõem outros 

caminhos” (SIMAS, 2018, p.22). É de conhecimento comum, popular dos adeptos do 

candomblé da Bahia, que os nkisis-orisás-voduns são personificações das energias 

humanas e vice-versa; eles reinam em nós, herdamos suas qualidades e defeitos, 

bondade e maldade, a dupla face do ser, dos quais, o mais humano, com todos os seus 

conflitos e contradições, é Èsù.  Ele “é a divindade que mora em nós... está escondido 

em nosso próprio corpo. Logo, nós humanos, assumimos as regências de Èsù, tais como 

a ambição, a controvérsia, a comunicação, etc.” (JAGUN, 2019, p.83). Èsù é a 

capacidade de sermos aquilo que profundamente desejamos ser, de salivar o nascimento 

e soprar a morte com a mesma boca. “É Enugbarijó (Senhor da boca coletiva), que nos 

propicia o arremate, já que é ele que engole de um jeito para cuspir de outro. É a boca 

que tudo come, e o corpo que tudo dá. É ele que versa sobre as transformações radicais 

e sobre a necessidade constante de reinvenção da vida. (SIMAS, 2018, pp.22,23).  

Se partirmos da ideia difundida entre os adeptos do candomblé de que todos 

nós nascemos com um nkisis-orisás-voduns como guia espiritual e equilibrador dos 

nossos comportamentos e ações diante do mundo, entendemos que cada divindade tem 

e/ou não existe sem seu Esú individualizado, que media a relação entre seres espirituais 

e o humano, e “ao compreender que Èsù mora dentro de si, o homem se reconhece 

como Èsù”.  Com isso quero dizer que interessam os conflitos e complexidades que 

possam surgir dessa relação entre seres humanos, divindades ancestrais e natureza.   

  No relato de Domingos Preto, também é possível observar os elementos 

simbólicos que mostram as qualidades e os grandes feitos realizados por divindades: os 

aspectos de mutação e transformação do homem em animais marcam a presença de 

Oxumarê, orisá que representa a mortalidade e a imortalidade, e tudo o que é duplo, 

uma grande cobra que envolve a Terra com sua cauda e assegura a integração do planeta  
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e a renovação do universo regendo as transformações
16

; a fala de Domingos Preto 

também evidencia aspectos de resistências ao processo de escravidão - O sabido virou 

numa cobra, outro virou num urubu, outro virou num pássaro, outro virou num gavião, 

outro virou num anum, caiu n’agua e foi embora. Esse aspecto de resistência ao 

processo de escravidão é tema central na narrativa do Nego Fugido que encena a 

batalha pela conquista de suas alforrias contra o rei de Portugal, uma representação do 

Oriki (saudar a cabeça) do Orisá Ogum, símbolo de guerra e vitória. Omolu-Obaluaiê- 

Azunsú, senhor das doenças e dos mortos, divindade da renovação dos espíritos e 

regente dos cemitérios, aparece tanto nas cantigas (sakpatá) quanto no relato de origem 

do Nego Fugido, a partir da praga lançada por Iku que, como descrito anteriormente, 

representa ou relaciona o processo de escravidão no Brasil a uma praga que atingiu as 

terras do Recôncavo no período colonial.  

O nkisi Kitembo-Tempo pode ser identificado a partir da narrativa de 

culminância prolongada e atemporal - intervalo entre uma aparição e outra que 

acontece nas tardes de domingo do mês de julho - característico da estrutura cênica do 

Nego Fugido; Nãnã, mãe mais velha e símbolo de sabedoria, é representada nas 

cantigas e pela figura da Madrinha que, nas aparições, simboliza a paz e o fim da 

guerra entre os homens; na prisão do rei de Portugal, o ator da captura, da escravização 

do monarca e do encerramento do ciclo de aparições é Xangô, orixá da justiça, que 

responde às atrocidades provocadas pela escravização do povo africano no Brasil.  

Tanto na praga de Iku, nas cantigas, quanto na narrativa de Domingos Preto há 

um processo de transmissão oral, em que a ancestralidade é evocada para mediar 

conflitos e solucionar problemas. Observei, durante a pesquisa, que as cantigas são 

elementos fundamentais na evocação de energias, de conflitos e que deslocam, pelas 

ruas de Acupe, através dos ventos, saberes cultuados nos espaços dos terreiros de 

candomblés.   

Ouvindo os ventos soprados na tradição oral de Acupe e nas cantigas do 

Nego Fugido, visei identificar os mecanismos com que opera a aparição nas ruas, 

analisar as formas da encenação, reconhecendo os elementos narrativos que irrompem 

                                                           
16

 Durante a atividade de defesa dessa tese o pesquisador Tiganá Santana N. Santos, em diálogo com as 
reflexões sobre as palavras de Domingos Preto apresentadas na pesquisa, nos alerta que os fenômenos 
transmutativos (pessoa-natureza) não estariam associados a um orisá específico e que o encatamento 
transformativo estaria nas bases da própria experiência de diversas práticas espirituais afroreferentes 
presentes no Brasil. Consultado em:  https://www.youtube.com/watch?v=8fTf5TEw26A. Acessso em: 
07/12/2021.    

https://www.youtube.com/watch?v=8fTf5TEw26A
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como aspectos poéticos e pedagógicos, materializados pelo Nego Fugido. Dessa forma, 

os estudos sobre as oralituras sagradas
17

 e as tradições africanas e afro-brasileiras 

estiveram em evidência e me orientaram para identificar os fundamentos da aparição, 

construídos pelos moradores antigos de Acupe.    

O uso do termo aparição é uma reivindicação por uma episteme que busca, “nas 

civilizações africanas, suas bases históricas, filosóficas, técnicas e culturais ...” 

(CONRRADO, 2017, p.77). No entanto, a aparição não deve ser entendida como uma 

tentativa de conceituar, enquadrar ou confinar uma expressão da cultura popular nos 

modelos universalizantes, nem mesmo se propõe uma nova nomenclatura para os 

estudos cênicos. Mas, sim, visibilizar o pensamento da própria comunidade de Acupe 

sobre o evento cênico, reconhecer a existência de outras percepções sobre o que se 

nomeia como cena, respeitando suas nomeações. Ou seja, desvelar experiências cênicas 

constituídas a partir das relações ancestrais da população do Recôncavo da Bahia, que 

operam a partir da influência das cosmologias afro-brasileiras: seus mitos, seus ritmos, 

cantos, danças e formas poéticas.  

Como parte da premissa de que o Nego Fugido é constituído através de uma 

transmissão oral com estreita relação na evocação de entidades espirituais, busquei 

identificar os elementos criativos da aparição a partir da relação com os relatos das 

narrativas sagradas yorubá (orikis dos orisás). Também analisarei a possível influência 

da cultura dos povos Tupinambás do território na manifestação. 

 

********************************* 

 

A presente pesquisa busca recolher, nas construções poéticas yorubás - nas 

criações orgânicas das poesias dos Orikis
18

 oriundas da África e nos processos de 

                                                           
17

 Termos utilizados por Ifájoke Nefertiti Burton, professora catedrática da Universidade de Louisville, 
Kentucky- EUA, para se referir à tradição oral yorubá dos Odus ou “as histórias que cosntiuem o Odu Ifá” 
(Burton, 2017).      
18

 Estudados por alguns pesquisadores (VERGER, 1999; RISÉRIO, 2012; IDRISSOU; 2020) Oríkí (orí = 
cabeça, kì = saudar) se estende à várias atuações do povo yorubá, criado e recriado a partir da sua 
função. Pode ser identificado desde cânticos de saudação aos ancestrais de origem real ou guerreiros 
que revela suas lutas e conquistas no passado, como valorizar pessoas, lugares e apontar caminhos 
(destinos) que devem trilhar politico e crianças. Há, por exemplo, a classe dos oríkì bòròkìní evocado 
para homenagear pessoas ilustres (políticos, nobres ...), reconhece seus valores como figura públicas, 
apontando ou desejando-lhes o caminho do sucesso; os  oríkì ìlú, valoriza cidades, território ou qualquer 
outro elemento da natureza; oríkì ìdílé se refere à constituição de linhagem, à genealogia das famílias. 
Ele serve para louvar os ancestrais, domonstrando gratidão e lembra da importância na constituição 
familiar e coletiva; e os oríkì orisás, cantigas de louvor e evocação dos orisás. 
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transmissão oral dos Orikis de Orisás
19

 no Brasil -, material de análise e reflexão para 

revelar as formas operantes e as estruturas cênicas do Nego Fugido; ou seja, a partir das 

músicas e dos cantos entoados durante a encenação, são observados, sobretudo, os 

aspectos figurativos, simbólicos e não lineares de suas formas. Deste modo, a palavra, 

no contexto da oralidade dos orikis, será analisada como carga especial e força 

energética, capaz de evocar deuses, tecer histórias, produzir imagens (RISÉRIO, 2012), 

aspectos importantes na construção da teatralidade, corporalidade e da encenação do 

Nego Fugido.    

Os orikis dos orisás são, sobretudo, narrativas poéticas, uma espécie de 

montagem de atributos e feitos dos orisás, um canto capaz de evocar energias da 

Natureza. No livro Orikis Orixás, Antônio Risério fala do engajamento dos orikis em 

várias formas poéticas de produção de textos, na cultura nagô-yorubá da África, 

transcendendo a própria função de uma composição para os orisás e mantendo sua força 

de evocação. Risério relata ainda a influência da sua estrutura poética nas práticas 

culturais e artísticas das comunidades afro-brasileiras diaspóricas (RISÉRIO, 2012).  Na 

pesquisa de Risério, interessam as noções de destino e incertezas abordadas a partir dos 

orikis, ao apresentar alguns itàns (relatos, contos) africanos. Já Muniz Sodré diz que 

“orikis são cânticos de celebração, mas também uma ‘janela’ de memória que se abre 

sobre o passado Coletivo” (SODRÉ, 2017). Foi esse caráter atemporal e não linear das 

poesias ou cantigas dos orikis que foi analisado nesta pesquisa, tecendo relações com a 

narrativa do Nego Fugido.     

O historiador João José Reis diz que no levante de 1826 foi encontrado, no 

quilombo rebelde do Recôncavo, uma casa de candomblé, provavelmente dedicada a 

Xangô, o deus yorubá do trovão. Para ele, mesmo com pouca evidência documental, é 

possível que muitos negros nagôs que se levantaram durante o período colonial 

contassem com a ajuda de Ogum, o deus da guerra, que ganhara grande popularidade 

nos conflitos em território yorubá na África no passado.  O autor afirma que, em todo o 

Brasil, os elementos místicos e mágicos da religiosidade de raiz africana emergiam em 
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 Os Orikis (do yorubá, orí = cabeça, kì = saudar) Orisás são versos, frases criadas em formas de cantos 
para saudar o orixá referindo-se a sua origem, suas qualidades e sua ancestralidade, criados para 
mostrar os grandes feitos realizados pelos orixás.  Na África ocidental de cultura yorubana, há várias 
vertentes de produção da poética dos Orikis, criados para pessoas que foram grandes líderes, caçadores, 
governantes, sacerdotes, reis, rainhas, príncipes e todas as pessoas, em que em um passado distante ou 
recente fizeram algo de importante para com uma comunidade ou para com o povo. 
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estreita conexão com as ações de conspirações e de revolta dos escravizados (REIS, 

2018, pp.414, 415).  

Tal perspectiva corrobora com a proposta desta pesquisa, de discutir como os 

elementos místicos da narrativa e das poéticas do orikis, materializada na manifestação 

do Nego Fugido, estão atrelados à presença de adeptos do candomblé e como essa 

presença contribuiu para a criação de uma poética e de uma composição das formas 

estéticas que se apresentam na manifestação. 

  Até o final da década de 1930 e início de 1940, os participantes do Nego 

Fugido eram especificamente pessoas ligadas às práticas de cultos às divindades 

encantadas e africanas, e a prática de tomar às ruas estava associada a uma extensão das 

liturgias secretas. Acupe fez - e continua fazendo - parte de uma rota comercial de 

produtos do Recôncavo, atraindo pessoas em busca de alimentos que poderiam ser 

retirados dos manguezais em abundância. O período após abolição, início do século XX, 

é marcado pela forte migração de pessoas que viviam em territórios próximos para a 

comunidade e, algumas delas, passam a integrar a aparição.  É nesse mesmo período do 

aumento da presença de pessoas de outros territórios na comunidade que começam as 

disputas de narrativas sobre a origem e função da manifestação e que, gradativamente, a 

aparição vai se distanciando do rito secreto à família sakpatá, tornando-se, para a 

maioria da comunidade, uma atividade cultural de lazer e de fortalecimento identitário.  

Tendo em vista a relação do Nego Fugido com os cultos aos orisás observados 

tanto pela presença da música do candomblé, quanto pela presença de seus adeptos nas 

manifestações, lancei a hipótese de que há uma espécie de “poética subterrânea” dos 

orikis orisás nas formas operantes do Nego Fugido – cenas, cantos, histórias orais etc. 

Risério afirma que os orikis estão “vivos em nosso ambiente simbólico-veiculado 

cotidianamente pelos mecanismos de transmissão sígnica do candomblé, ou 

sobrevivendo como uma espécie poética subterrânea” (RISÉRIO, 2012, p.18). Comparo 

o território do Recôncavo a um sítio arqueológico onde os “neos-orikis” ou “orikis 

subterrâneos” (RISÉRIO, 2012) podem ser encontrados, em reminiscência, entre os 

cancioneiros de terreiros e nas cantigas populares e que é possível, não apenas localizar, 

mas, também, identificar os elementos operantes e de criação das aparições do Acupe.  

Como defende Ifájoke Nefertiti Burton, diretora teatral e pesquisadora dos 

Estados Unidos, o uso da poesia, do simbolismo e da metáfora do Odu Ifá, ou Orikis, 

nos permite observar como representam e exploram as lutas da existência humana. 

 



26 
 

As milhares de histórias do Odu Ifá, ou os poemas Iorubás sagrados, 

constituem um extraordinário reservatório de material ao qual o 

artista de teatro pode recorrer para explorar a condição humana 

através dos palcos. Os conceitos universais, as figuras arquetípicas, a 

riqueza de imagens e a aliteração contidas nos poemas se combinam 

para torná-las uma irresistível fonte de material para o artista de 

teatro, seja ele ou não um conhecedor da cultura Iorubá. (BURTON, 

2017, p.117) 

 

  Um ponto importante da pesquisa sobre as relações da aparição do Nego 

Fugido e os orikis são as formas operantes e singulares que podem irromper dessa 

relação, na medida em que a oralidade acontece em movimento e suas formas resistem à 

definição de um cânone, pelo seu caráter dinâmico, flexível e inconstante. Nesse 

sentido, a tradução das letras das cantigas do Nego Fugido feitas pelo beninense Kwami 

Fleury Serge Kiki
20

 e por sacerdotes e sacerdotisas dos candomblés de Salvador e do 

Recôncavo-Ba, foram fundamentais para a análise das músicas na narrativa da 

aparição. Assim, nessa perspectiva, pretendo compreender a estrutura das aparições do 

Nego Fugido como uma poética de oralidade yorubá.  

Identifico assim, como a prática cênica do Nego Fugido irrompe em um 

permanente processo de transmissão de saberes, no qual é possível reconhecer fricções 

entre as cosmologias africanas, as cosmologias indígenas e as cosmologias europeias, o 

que nos permite refletir acerca dos aspectos cênicos - corporais, visuais e musicais - 

presentes nas aparições e que revelam os fundamentos que operam uma “desobediência 

epistêmica” e sobre os quais se baseiam a estética quilombola, além de revelarem outras 

possibilidades pedagógicas e poéticas para a criação cênica. Parto da hipótese de que as 

memórias traumáticas sobre a escravidão no Recôncavo Baiano, que são os elementos 

norteadores das expressões culturais praticadas na comunidade de Acupe, fazem surgir 

um corpo fantasmagórico nos brincadores/atores, outros modos de escritura e de jogos 

cênicos. Considero que a expressão do corpo negro em cena, em contexto diaspórico, 

foge das formas de apropriação da cultura hegemônica que se manifestam na produção 

cênica profissional (especialmente em uma certa região do país), e que se refletem nas 

pesquisas acadêmicas no campo dos estudos teatrais, ainda que voltados para processos 

experimentais de criação. 

                                                           
20

 Kwami Fleury Serge Kiki é do povo Adja, que tem uma forte relação com os fon. Aprendeu o idioma 
quando adolescente, e ampliou seu interesse pela língua na faculdade, ainda no Benin. Estudante de 
psicologia cultural na USP, desde 2015, com pesquisa sobre cultura, língua, pessoa e identidade. Em 
solos brasileiros, o beninense também ministra aulas de fon e francês. 
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 O trabalho, que se insere nas pesquisas sobre a pedagogia das artes cênicas e 

na formação do artista teatral, propõe as noções de corpo em encruzilhada, aparição, 

transcorporalidade, desobediência epistêmica, poéticas insurgentes, corpo território,  

corpo coletivo, entre-lugar, figuras coletivas como elementos que constituem a 

manifestação Nego Fugido e me permitem analisar seus procedimentos poéticos, 

tomando-os como indicadores das relações entre transmissão de saberes, territórios 

quilombolas e fundamentos pedagógicos.  

 A Bananeira que Sangra - Desobediência epistêmica, pedagogias e poéticas 

insurgentes nas aparições do Nego Fugido (Agbo Ọ̀gèḍè ̣ tí nṣèj̣è:̣ Ìwá Akin kilóṁbò-̣

lókè-tílè-̣ò-gbá nínú ètò èḳó ̣nípaṣè ̣eré oníṣe Nego Fugido)
21

 é uma pesquisa descritiva, 

de abordagem qualitativa, que se utiliza de variados instrumentos metodológicos, em 

função da problemática da pesquisa, visando proceder à análise das temáticas 

abordadas: trabalho de campo, etnografia como abordagem metodológica, observação 

participante, produção de atividades artísticas e socioeducativas na comunidade de 

Acupe, rodas de conversa com integrantes do grupo e moradores e entrevista não 

estruturada.  

 A pesquisa traça um percurso interdisciplinar na aplicação de metodologias de 

abordagem qualitativa e busca o diálogo entre os intelectuais orgânicos mestres e 

mestras das expressões populares da cultura, sacerdotes e sacerdotisas dos cultos a 

divindades da cultura afro-brasileira (observação, entrevista e atividade prática no 

trabalho de campo) e referências bibliográficas para estabelecer uma perspectiva crítica 

e reflexiva. Visando atender à complexidade e ao caráter interdisciplinar da pesquisa, 

lancei mão dos estudos sobre tradição oral, Antropologia Social, Sociologia, Pedagogia, 

Artes Cênicas, História, Filosofia e os pensamentos sobre 

colonialidade/decolonialidade.  

O trabalho de campo teve uma função central na pesquisa e visou à coleta de 

material para análise posterior. Durante os meses de julho, período em que acontecem 

as aparições do Nego Fugido, Caretas e Mandus e outros, acompanhei todas as suas 

atividades – como brincador, mas também como observador - a fim de mapear as 

corporalidades e expressividades dos integrantes dos grupos, utilizando, como 

instrumento de coleta de informações, a observação participante. 
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 Tradução em yorubá, feita pelo nigeriano Felix Ayoh Omidire.   
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O trabalho documental em arquivos privados e públicos e a leitura da 

bibliografia existente sobre essas expressões da cultura popular do Recôncavo baiano se 

somou às entrevistas e às narrativas orais recolhidas na comunidade, a fim de contribuir 

para as reflexões sobre a poética da aparição e a corporalidade dos participantes do 

grupo.  Além disso, foi relevante a análise da recepção do Nego Fugido por parte dos 

moradores de Acupe que não participam diretamente da aparição, observando até que 

ponto eles reconhecem, ou não, na encenação, elementos da história da comunidade e o 

processo de transmissão de saber ancestral.  

A prospecção etnográfica foi pertinente para compreender as relações entre as 

práticas socioambientais e artísticas da comunidade de Acupe. Foi relevante para a 

pesquisa observar como a oralidade atua nas práticas cotidianas da comunidade, 

fabricando a circulação de universos simbólicos em torno da morte e do luto; nesse 

caso, a memória, o processo de incorporação e a concepção do corpo são importantes, 

sobretudo por determinar a relação dos seres humanos com o espaço ou território. Nasci 

e moro em Acupe, minhas vivências nas aparições, desde a infância, somadas ao 

período do estudo em que estabeleço uma relação de pesquisador participante, durante o 

mês de julho, contribuíram para observar como os relatos locais são materializados na 

encenação do Nego Fugido e as interconexões que se revelam entre a vida, a morte, a 

máscara preta e a saia de bananeira utilizada pelas figuras dos Caçadores. Porque são 

as materialidades destes elementos - saia de bananeira, relação com os mortos, 

máscaras, corporalidade dos participantes, memória da escravidão em reminiscência – 

que explorei e analisei, como operadores da poética do Nego Fugido, ou seja, como se 

manifestam na aparição. 

Neste território, na encruzilhada entre o mangue e os engenhos, assim como o 

“ferreiro forja e o tecelão tece a palavra”, pretos corpos pescam e mariscam as palavras 

sopradas pelas vozes das bananeiras do Acupe Velho. Amadou Hampâté Bâ, mestre da 

tradição oral do Mali, se referindo à história africana e à importância da tradição oral 

para a compreensão da “história e espírito” dos povos africanos, nos conta que “essa 

herança ainda não se perdeu e reside na memória da última geração de depositários, de 

quem se pode dizer são a memória viva da África” (HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p.167). Em 

Acupe, as bananeiras são memórias de África que, forjada em terras da diáspora, como 

estratégia de resistência à escravidão, vinculam-se “[...] ao simbolismo da palavra 

criadora que se distribui no tempo e no espaço” (HAMPÂTÉ BÂ, 2010 p.185).  
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Na estrutura da tese a análise da música cumpre uma função importante, na 

medida em que desvela outras camadas da construção narrativa e surge como um 

operador da encenação e dos elementos que compõem a teatralidade (gestos e postura 

corporal, máscaras, maquiagem e voz), as danças (dança de orixás, samba-de-roda, 

maculelê e capoeira), a sonoridade e ritmo (toques de atabaques, agogô, sons de 

chocalhos e cabaças) e a visualidade (tecidos, simulacro de arma de fogo, jaleco e 

chapéu de couro e saias feitas com folhas secas de bananeira). É importante frisar que os 

gestos, a movimentação corporal, a maneira de falar dos integrantes da aparição foram 

analisados a partir das práticas sociais de Acupe: a pesca, a prática religiosa do 

Candomblé, a Capoeira, o Samba-de-Roda e o Maculelê, entendidas como práticas 

expressivas que são deslocadas, metamorfoseadas e recombinadas na composição das 

aparições do Nego Fugido. 

Para refletir como a aparição do Nego Fugido foi forjada nas encruzilhadas de 

diferentes culturas e sistemas, dialogamos com os estudos de Leda Maria Martins, para 

quem nos aspectos de interações e intersecções de trânsitos sígnicos emergem variadas 

formações vernaculares
22

 (MARTINS, 1995; 1997). Para esta autora,  

 

A noção de encruzilhada, utilizada como operador conceitual, 

oferece-nos a possibilidade de interpretação do trânsito sistêmico e 

epistêmico que emergem dos processos inter e transculturais, nos 

quais se confrontam e se entrecruzam, nem sempre amistosamente, 

práticas performáticas, concepções e cosmovisões, princípios 

filosóficos e metafísicos, saberes diversos, enfim. (MARTINS, 2003, 

p.69). 

 

Do mesmo modo, os riscados dos pontos soprados por Luiz Antônio Simas e 

Luiz Rufino sobre “uma pedagogia das encruzilhadas” permitiram reconhecer, na caça 

aos ventos e nos fantasmas de Acupe, os processos de transmissão, e como são 

determinados por uma epistemologia ancestral, pois, como afirmam os autores, “a 

pedagogia das encruzilhadas é versada como contragolpe, um projeto 

político/epistemológico/educativo que tem como finalidade principal desobsediar os 
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 Leda Maria Martins é uma das mais importantes pesquisadoras do teatro brasileiro, influente 
investigadora dos congados, escritora e poeta.  Leda foi professora da Universidade Federal de Ouro 
Preto, entre os anos de 1981 a 1983 e entre os anos de 1993 a 2018, fez parte do corpo docente da 
Faculdade de Letras da UFMG. Hoje em dia, Leda é professora associada da Universidade Federal de 
Minas Gerais. 
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carregos do racismo/colonialismo através da transgressão do cânone ocidental” 

(SIMAS, 2018, p.22) 

Os estudos de Muniz Sodré sobre uma “filosofia a toque de atabaques,” 

territórios, os espaços das cidades e das comunidades de terreiro, liturgia corporal, 

coletividade e outros (SODRÉ, 1988, 2002, 2017) contribuem para analisar a 

comunidade de Acupe, na perspectiva da cultura de terreiro, com base em um Pensar 

Nagô. A partir do pensamento de Sodré, emerge a importância da relação entre homens 

e espaço-lugar, e para a capacidade que tem o meio físico de afetar o comportamento 

humano (SODRÉ, 2002, p.13). Tais pensamentos, atrelados à historiografia sobre a 

colonização e o processo de escravidão no Brasil (REIS, 2007; PARÉS, 2006; REIS, 

SILVA, 2009) revelam a influência da cultura yorubá (Togo e Nigéria) e do Ewe-fon 

(do golfo do Benin) na cultura e na formação da população do Recôncavo, sem perder 

de vista a importância e contribuições dos povos originários e dos povos bantus.  

Em alguns momentos da pesquisa recorri a informações ou reflexões do estudo 

que desenvolvi, como minha dissertação Nego Fugido: O Teatro das Aparições 

(PINTO, 2014).  A pesquisa anterior apresenta os mitos, relatos e impressões que 

compõem a memória coletiva dos moradores de Acupe sobre as rebeliões de 

escravizados no Recôncavo Baiano e identifica a construção de um imaginário coletivo 

desta comunidade, analisando como esse imaginário e as narrativas se presentificam na 

encenação do Nego Fugido. As discussões sobre corpo, experiência e memória e a 

relação entre entidades ancestrais e a comunidade, serão referência para o debate acerca 

do processo de transmissão de saber no Nego Fugido. 

 As reflexões sobre a relação da presença da ancestralidade e a simbologia da 

morte na aparição se desdobram a partir das reflexões de Juana Elbein dos Santos, que 

examina a concepção da morte, suas instituições e seus mecanismos rituais, tais como 

são expressos e elaborados simbolicamente pelos descendentes de populações da África 

Ocidental no Brasil. Nas narrativas dos mitos da morte relacionados à gênese do Nego 

Fugido e da comunidade de Acupe, ocorre um diálogo entre seus significados e 

representações, o poder de realização, os elementos materiais e simbólicos que os 

contêm, a relação dinâmica e o grau de absorção e a estrutura do “terreiro”. 

Para discutir as narrativas e o imaginário da escravidão presentes na 

comunidade de Acupe atual, foi relevante o trabalho etnográfico Xamanismo, 

Colonialismo e o Homem Selvagem, de Michal Taussig. Com um enredo marcado pelos 

relatos históricos do terror e pelas narrativas da cura xamanística coletadas no sudoeste 
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colombiano entre 1969 e 1986, o autor nos oferece a possibilidade de olhar os 

acontecimentos da região através de um debate polifônico sobre os problemas, os 

fenômenos e os dilemas da comunidade ressignificados pela herança de um 

colonialismo. Taussig nos leva a experimentar a realidade do horror da extração da 

borracha em Putumayo, as guerras de conquista e assassinato indiscriminado de índios e 

negros, criando um cenário de tragédia e tortura que ele chama de espaço da morte. Para 

ele, a compreensão não irá salvar a alma dos indígenas, e defende que no espaço da 

morte só o xamanismo tem resposta à selvageria projetada pelo processo colonial. A 

obra apresenta um campo fecundo de análise sobre a instauração de uma sociedade de 

classes e toda a violência inerente ao processo colonial que nos permite refletir sobre os 

conflitos sociais, a relação de poder, diferença e violência que também são 

materializados pelas figuras da encenação Nego Fugido (rei, escravizados, caçadores de 

escravizados e capitão do mato). 

Uma das discussões centrais dessa pesquisa é a problematização da valorização 

do aspecto antropológico das expressões populares da cultura, em detrimento do 

reconhecimento do seu valor estético e artístico, e a invisibilidade de suas formas 

operantes no fazer, na formação teatral e nos estudos sobre o teatro no Brasil. As 

críticas de Florece Dupont, no livro Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental, e 

que visam “desconstruir a Poética de Aristóteles e seus conceitos”, na medida em que 

este referencial teórico transformou a experiência cênica ateniense em modelo universal 

de produção teatral e a ideia de origem do teatro em “uma excelente caricatura do 

etnocentrismo ocidental contemporâneo” (DUPONT, 2017), servem como ponto de 

partida para refletir sobre a invisibilidade nas práticas cênicas das expressões populares 

da cultura que estão fora do cânone ocidental.   

No âmbito dos estudos do teatro negro no Brasil, o pensamento de Leda Maria 

Martins, nos livros Corpo e Encruzilha e Invisibilidade e A Cena em Sombras, são 

referências relevantes para problematizar e delimitar o que se nomeia como teatro negro 

na contemporaneidade, pois evidenciam as orientações estéticas e as implicações do 

discurso político dessa vertente. Outras pesquisadoras dessa vertente teatral são 

acionadas, e destaco o “trabalho etnográfico” sobre o teatro negro no Brasil realizado 

por Christine Douxami, que contém informações e reflexões oriundas de entrevistas 

feitas com dirigentes e participantes dos grupos de teatro negro de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Bahia. Seus estudos traçam um pequeno panorama histórico e crítico da 

produção do teatro negro dos anos 40 até os dias de hoje, pontuando conceitos da 
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religião, do folclore e da tradição teatral para problematizar a forma como o termo 

‘teatro negro’, segundo a autora, é utilizado indistintamente para tratar de manifestações 

negras, sejam elas teatrais, espetaculares ou mesmo rituais e religiosas. Recorro, ainda, 

à tese de doutorado do diretor, dramaturgo e pesquisador Julio Moracen À Sombra de si 

mesmo – um Estudo do Teatro Negro Caribenho, que analisa os traços similares entre as 

manifestações de teatro negro em Cuba, Haiti e Brasil. Sua pesquisa abre outros 

horizontes, na medida em que analisa conceitos e os problemas ideológicos que se 

revelam nas expressões cênicas praticadas por comunidades tradicionais da Amarica 

Latina, como Cuba, que integram a diáspora negra.  Por fim, é de grande relevância a 

tese de doutorado de Evani Tavares Lima, sobre a companhia Bando de Teatro do 

Olodum e as obras de Abdias Nascimento, sobretudo o Teatro Experimental do Negro, 

que completa o quadro de referência sobre o tema.  

 É importante destacar a perspectiva decolonial dos estudos propostos por Walter 

C. Mignolo sobre Desobediência Epistêmica, que influenciou, inclusive, o título desta 

pesquisa. As reflexões sobre guerra, violência, descolonização, poder, autonomia, 

soberania e defesa de território têm aporte nas obras do líder quilombola brasileiro 

Antônio Bispo dos Santos, ou Nego Bispo, do camaronês Achille Mbembe e do 

martiniquense Frantz Fanon. Ressalto, também, os estudos sociológicos do professor 

Kabengele Munanga, Paul Gilroy, Stuart Hall, na abordagem dos conceitos sobre raça, 

racismo, ideologia, negritude, identidade e etnia; e também, as pesquisas 

historiográficas sobre escravidão, revolta escrava e pós-abolição realizada no 

Recôncavo da Bahia e em Salvador-Ba por João José Reis, Luiz Nicolau Páres, Isabel 

Reis.  

A forma como pensei, escrevi na tentativa de estabelecer encruzilhadas de 

pensamentos orais e escritos, reacendendo pegadas em caminhos passados (repetições) e 

estabelecendo frequências entre palavras e imagens, foram mecanismos metodológicos 

que visavam à identificação da cultura de terreiro, materializando-a na própria tese, em 

forma de escrita. Visava, também, enfatizar os elementos forjados nas encruzilhadas dos 

sistemas simbólicos e códigos das culturas de terreiros (afro-brasileira) que indicavam 

caminhos metodológicos, me conduziam na análise das formas operantes da 

manifestação cênica do Nego Fugido e permitiam identificar os elementos que 

irrompem como aspectos poéticos e pedagógicos.  

 

*************************************** 
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Pautado na hipótese da influência das várias formas de pensamento da cultura 

africana no Recôncavo, como afirmei anteriormente, me propus a analisar a estrutura 

cênica do Nego Fugido numa perspectiva da cultura de encruzilhada de terreiros, a 

partir do pensamento bantu-kongo, com referência na pesquisa de Bunseki Fu-Kiau 

(2001) e nos estudos de tradução da cosmologia africana dos bantu-kongo de Tiganá 

Santana Santos (2019), estabelecendo uma relação entre Cosmograma bantu-kongo e a 

estrutura dos terreiros de candomblé.  

Abaixo um exemplo, simplificado: a ilustração do Cosmograma Bantu-kongo
23

   

 

   Fig 01 Cosmograma Bantu-kongo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a perspectiva do Cosmograma Bantu-kongo, escolhi os temas que 

foram chaves na organização e reflexão na pesquisa - oralidade, aparição, candomblé, 

morte/ancestralidade –, associando-os aos quatro pontos solares, para compor a 

estrutura poética do Nego Fugido e indicar os caminhos reflexivos que a tese percorre. 

 

 

 

                                                           
23

 Movimento do Sol em torno da terra no pensamento Bakongo: Sol de Kala (nascimento/surgimento 
da vida, mundo físico), Tukula (Sol da vida em sua plenitude ou amadurecimento da vida), Luvemba 
(final da vida física), Musoni (sol dos mundos dos mortos/ancestralidade) Por Bunseki Fu-Kiau e 
tradução de Tiganá Santana Santos (SANTOS, 2019). 
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 Fig. 02. Base da estrutura poética da aparição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmologias são saberes “que ainda floresce na selva das mentes das bibliotecas 

africanas vivas”, trazidas pelos ventos que impulsionaram os navios negreiros e 

brotaram nas senzalas do outro lado da kalunga, em outrora (FU- KIAU, 2001, in 

SANTOS, 2019, p.34)
24

. Agora, são forjadas como “Sentenças em Linguagem 

Proverbial” em tradução negra, reflexões e diálogos a partir do Brasil (SANTOS, 

2019) pelo broto de bananeira nascido no terreno fértil do candomblé de nação angola 

da diáspora. Pois, como afirma Kimbwandende kia Bunseki Fu-kiau “nada na vida 

diária da sociedade Kongo está fora de suas práticas cosmológicas” (FU- KIAU, 2001, 

in SANTOS, 2019, p.34) e assim também funcionam as práticas do candomblé no 

Brasil.  Essas interconexões entre cosmo-percepção bantu e o espaço do terreiro, foi a 

base para a compreensão da composição do Nego Fugido e identifiquei na sua estrutura 

cênica a Cumeeira (assentamento e ponto central da energia do barracão do candomblé) 

e o Ntoto (assentamento centralizado sob a cumeeira e localizado abaixo do solo do ilê 

[casa] onde se concentram as energias ancestrais da terra, em conexão com Olórum [o 

criador, Deus supremo]).  

 

                                                           
24

 FU-KIAU, Kimbwandende kia Bunseki. African cosmology of the bantu-kongo: principles of life and 
living. 2.ed. Nova Iorque: Athelia Henrietta Press, 2001. Traduzido por Tiganá Santana N. Santos  
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Fig 03 A ilustração retrata a conexão entre Cumeeira e Ntoto, necessária para o funcionamento 

exitoso das atividades dos terreiros de candomblés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa metodologia que se apropria da estrutura de conexão e inter-relação 

Cumeeira e Ntoto dos terreiros de candomblés, também se reflete na forma como 

organizei a estrutura da tese que, influenciada também pela encruzilhada, nos convida a 

andar por três caminhos:  

 

1. Cumeeira 

2. Corpo, cruzo entre Cumeeira e Ntoto   

3. Ntoto.  

 

O sumário segue a mesma lógica e os textos foram desenvolvidos seguindo o 

movimento anti-horário, como acontece em um sirè de candomblé e na encenação do 

Nego Fugido.  Temas como a narrativa, a cantiga/palavra, o tempo, o espaço/território, 

tambor/ritmo e figuras, que foram eixos centrais das discussões propostas na tese, são 

pontes entre os caminhos e, tal como um espelho, refletem mutuamente as temáticas 

abordadas. Como expressa a estrutura da tese desenhada na abaixo (Figura 04):   
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Fig 04 Estrutura da tese.  

 

 

1 Cumeeira  

A cumeeira é o assentamento e ponto central da energia do barracão, localizado 

no alto do terreiro de candomblé. Para-raios das energias negativas e antenas de 

captação das energias dos astros, da natureza, do Orúm, de Olórum (o criador) e dos 

deuses Odudua e Obatalá, a cumeeira está em constante conexão com os elementos da 

terra. Por ficar acima do ntoto ele representa o aiyê, espaço da vida e da materialidade 

das coisas. É sob a cumeeira que as ativadas litúrgicas do candomblé e as manifestações 

das energizadas dos nkisis-orisás-voduns-caboclos acontecem. Dessa forma, o caminho 

da cumeeira evidencia, na pesquisa, os aspectos e elementos visíveis, materializados na 

aparição, a fim de revelar sua estrutura cênica.  

 Andando pelas veredas da cumeeira descrevo, por meio de imagem, texto e 

cantigas, a estrutura cênica das aparições nos domingos do mês de julho, identificando 

os aspectos narrativos no plano do texto, a saber: a fábula que narra a história da 

escravidão, os processos de compra e venda e aquisição de escravizados, as relações de 

poder que sustentam a escravatura e que fazem parte da memória da comunidade de 

Acupe. É preciso observar o aspecto cíclico, não linear, que cria um texto sem 
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culminâncias e com uma forma narrativa que se repete através da itinerância; ou seja, ao 

andar pelas ruas da comunidade, o Nego Fugido atualiza os acontecimentos ocorridos 

no período colonial no Brasil, instaurando um tempo-lugar próprio. Ganham destaque, 

nesse momento, os pensamentos sobre Narrativa Fechada e Narrativa Aberta, 

influenciada pelo cosmograma bantu-kongo e a pesquisa de Tzvetan Todorov sobre as 

estruturas narrativas (2008). A contribuição que trago a esse debate sobre as estruturas 

narrativas se dá ao submeter as teorias narrativas e literárias de Todorov ao pensamento 

Bantu-Kongo, para analisar as expressões estéticas da cultura popular.  

Bunseki Fu-kiau (2001, in SANTOS, 2019) relata saberes, formas de sentir, de 

perceber a relação e a presença do ser humano com o mundo, na tradição bantu, 

entendidas como práticas similares “aos conceitos de organização social e estrutural” 

que se baseia na ideia de vetores de forças e que atuam, simultaneamente, nos planos 

horizontal e vertical, na relação ser humano-natureza.  

     

A vida de um ser humano é um continuo processo de transformação, 

um ir ao redor e ao redor, Mûntu ye Zîngu kiândi i madièdie ye 

n’zûngi a nzila. O ser humano é kala-zima-kala, um ser-vivo-de-vida-

e-morte. Um ser e movimento ininterrupto, através das quatro 

etapas de equilíbrio entre uma força vertical e uma forma horizontal. 

A força horizontal é fundamental porque é a chave para abrir ou 

fechar, para entrar ou sair do mundo diurno, nza a mwî-ni, ya ku 

nseke ou do mundo noturno, nza mpîmpa, ya ku mpèmba, e vice-

versa. A força vertical, aquela perigosa e dominante, é secundária, o 

equilíbrio exigido para a vida da comunidade [kinenga kia kimvuka], 

de suas relações religiosas. (FU-KIAU, 2001, in SANTOS, 2019, p.33)25  

 

A fim de não ser assombrado por um dos mais importantes ensinamentos 

secretos e sagrados africanos, Busenki Fu-kiau, salivado e soprado por Tiganá Santana 

(2019), nos guia para o entendimento sobre o “V” (Base de todas as realidades), 

pensamentos de valores sociais, culturais, educacionais, espirituais ou morais para o 

povo Kôngo, grupo étnico de tronco linguístico Bantu. O “V” é um pensar essencial à 

vida, às relações do ser humano com a natureza, ao mundo e que pode “contribuir para o 

processo de ‘Construir um aprendizado africano na África e na diáspora” (FU-KIAU, 

2001 in SANTOS, 2019, p.96). Nas vozes dos mestres,        

 

                                                           
25

 FU-KIAU, Kimbwandende kia Bunseki. African cosmology of the bantu-kongo: principles of life and 
living. 2.ed. Nova Iorque: Athelia Henrietta Press, 2001. Traduzido por Tiganá Santana N. Santos  
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O “V” é um dos fundamentos mais importantes do entendimento da 

vida na Terra e também em corpos celestes (planetas) se neles 

houver vida. Ele é, de algum modo, a vida em si (como a “tentamos” 

conhecer). Tudo é um “V” porque o princípio, ou o big bang, explodiu 

em forma de “V”; porque é ele o “fio” de ligação entre a matéria-

pensante, o humano [mûntu], e o mundo da matéria-impensada 

(mundo e fonte das ideias e imagens “incompreendidas”). O “V” é a 

base de todas as realidades inspiradas, tais quais as grandes ideias, 

imagens, ilustrações, invenções de todas as ordens (incluindo-se as 

obras de arte), guerras e concepções, tanto biológicas quanto 

ideológicas. Ele é o processo [dingo-dingo] para todas as mudanças: 

sociais e institucionais; naturais e não naturais; vistas e não vistas.  

Falar do “V” é falar das realidades, quer sejam biológicas, inspiradas 

ou ideológicas; materiais ou imateriais. Todas elas estalam em nossas 

mentes nas formas do “V” (feixe de extensão do “V”) dentro de nós, 

na zona do Musoni da cosmologia Kôngo. Buscamos ideias e imagens 

através do ”feixe aberto do V” dentro de nossas mentes, e, ao 

contrário, focalizamos os detalhes e especificidades sob o feixe 

reverso do “V”. O “V” não é uma religião, nem uma prática 

acadêmica, a consistir em transferir ossos de um cemitério para o 

outro. Ele é uma das chaves mais secretas da vida e vivência.  

Cosmicamente, o “V” ensina, com toda a simplicidade, o processo 

[dingo-dingo] de formação do universo e seus corpos ou planetas 

(Fu-Kiau, 1994), ao passo que, biologicamente, ele explica a 

formação, bem como, o processo de desenvolvimento da vida 

através de todos os seus estágios: concepção, nascimento, 

maturidade e morte. A partir do “V”, podem-se entender, 

ideologicamente, sistemas sociais: sua ascensão e sua derrocada (Fu-

Kiau, 1980).  

O “V” possui um fundo permanente, a intangível “matéria escura”, 

que constitui a “sala escura de impressão” das realidades. A partir 

dessa sala escura, figuras e ideias tornam-se realidades nas mentes 

humanas, as quais as canalizam para processos de transformação que 

as conduzem às realidades tangíveis. “V” é o âmago de todos os 

círculos dentro dos quais ele se encontra. Esses “Vs” são individuais 

ou coletivos, materiais ou imateriais, biológicos ou ideológicos. 

Dentro do “V” do círculo da comunidade está o mestre [ngânga], 

professor, sacerdote, enquanto figura de poder. Essa figura de poder, 

o líder/sacerdote [ngânga], que se encontra, ativamente, no centro 

dos assuntos [mâmbu] da comunidade, tornou-se o ankh egípcio ou 

símbolo da vida. (FU-KIAU, 2001 in SANTOS 2019, pp.97,98)   

 

 

Os princípios de verticalidade e horizontalidade do pensamento “V”, que explica 

o curso da vida humana (quatro sois), podem contribuir para a compreensão da relação 

entre as práticas sociais e culturais de Acupe, 
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De dentro do “V”, o ser humano [mûntu] vem para ser [kala], e 

dentro do “V” ele se extingue [zima] como energia viva. Logo o “V”, 

na realidade, é uma pirâmide viva, em constante movimento, que 

segue o curso da vida e passa os quatro principais pontos de 

demarcação do cosmograma [dikenga], o qual, por sua vez, faz-se 

simbolizar pela chama da vida dentro do círculo da comunidade. 

Quanto mais perto se está do centro dessa chama, cujo “V” é a 

representação, mais saudável e poderoso se é. Ao contrário, quanto 

mais distante se está do centro, mais fraco e menos poderoso alguém 

se torna (ver figura 19). 

O povo africano, na África e na Diáspora, perdeu a sua proximidade 

do centro do “V” cultural da comunidade. A filosofia Bântu-Kôngo, 

em que o “V” é um entre os seus aspectos mais importantes, ensina 

que o ser humano [mûntu] – plural [bântu] – é tanto um ser-de-ener-

gia-viva (ser espiritual) quanto um ser físico (matéria). Pode-se dizer 

que ele é um “ser V-H”, a saber, um ser [kadi/be] que se sustenta, 

verticalmente (ele pensa-raciocina-pondera), antes de caminhar e 

agir para encontrar, horizontalmente, os desafios do mundo 

instintivo; e este é o mundo horizontal, chão principal para todos os 

aprendizados.  

Andar horizontalmente é um processo e movimento com uma 

intenção, que é ir apren-der com o ambiente, o círculo, pois “o 

conhecimento não está em nós; ele está fora de nós.” Apenas somos 

máquinas de arquivo, computadores vivos, com o poder de coletar e 

arquivar as informações para uso futuro, à vontade. O movimento 

horizontal [kilukôngolo] é, especialmente, um processo cognitivo 

[dingo-dingo dianzâyila]. Sem esse movimento cognitivo, o ser 

humano [mûntu] torna-se impotente em seus próprios ambientes, o 

interno e o externo. 

Na base “V-H”, vertical-horizontal [Kitombayulu-Kilukôngolo], o ser 

humano [mûn-tu] dispõe de dois planos para o seu movimento. No 

plano horizontal, ele se pode mover em quatro direções: para frente, 

para trás, para a esquerda e para a direita. Os movimentos para essas 

quatro direções são para o aprendizado, ou seja, para se coletarem 

informações (dados) a serem arquivadas no banco humano, a mente. 

Mas, graças ao plano vertical, pode-se andar em mais três direções, 

das quais uma é decisiva para a saúde e para a autocura. O plano 

verti-cal permite ao ser humano andar para baixo, para cima, e, para 

a saúde “perfeita”, verdadeiro autoconhecimento e autocura, 

permite-lhe que caminhe para dentro. 

 

Esses ensinamentos em que o povo Kôngo consideram as primeiras instruções e 

os princípios fundamentais [n’kîngu miangudi] para a vida, relata Fu-Kaiu, deve-se 

focar nos quatro “Vs” principais ou essenciais e cada  um dos “Vs” principais,  
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corresponde a um ponto específico de demarcação no cosmograma Kôngo [dikenga dia 

Kôngo] e sua cor simbólica: Musoni (ponto de demarcação amarelo), Kala (ponto de 

demarcação preto), Tukula (ponto de demarcação vermelho) e Luvemba (ponto de 

demarcação branco) (FU-KIAU, 2001 in SANTOS, 2019).   

A comunidade de Acupe, por meio da pesca e da transmissão oral, cultiva 

saberes ancestrais, a natureza, a terra, nutrindo algo que permanece, através de práticas 

sazonais, com estações e ciclos, e que se desenvolve a partir da relação com o ambiente, 

na medida em que é ele que organiza socialmente a comunidade.  Para mim, é nessas 

experiências, de relações cíclicas entre tempo e espaço, entre o ser humano e energia da 

natureza que nasce a ideia de uma arte de aparições, o que justifica observar seus 

aspectos estruturantes cênicos e narrativos por meio da cosmogonia bantu-kongo.    

Identifiquei, a partir dessa cosmo-percepção, duas formas narrativas - uma 

fechada e outra aberta - que, tensionadas ou em oposição, atuam como molas-mestras da 

poética cênica na aparição do Nego Fugido. Como narrativa fechada, sobressai a 

história sobre a escravização e dos atos – que serão descritos a seguir - criados e 

encenados pela comunidade de Acupe, que contam o processo de aquisição da liberdade 

de africanos e seus descendentes no Brasil
26

, a exemplo da ilustração:  

 

Fig 05 Ilustração da narrativa fechada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 O termo ato, na forma como estamos nos referindo, deve ser entendido como gestos e ações dos 
orisás durante o dáhùn (dança apresentação pública) ou ainda, os acontecimentos sagrados e profanos 
realizados no culto do candomblé; tal uso se justifica pela relação que tento estabelecer entre a 
aparição do Nego Fugido e o candomblé.   



41 
 

Embora os atos apresentem elementos peculiares na sua narrativa, que se desloca 

no tempo e no espaço, suas ações são previsíveis e acontecem de forma linear, sem 

alterar as predições sobre o processo de escravidão e liberdade. Analisada à luz do 

cosmograma bantu-kongo, a narrativa circula em torno de um eixo vertical, entre os 

dois ciclos do aiyê, tecendo uma encruzilhada de três pernas entre os elementos que 

compõem a sua base poética: oralidade, aparição e o candomblé. Como na ilustração 

que segue:  

 

Fig 06 narrativa fechada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A fábula sobre a escravidão e o processo de aquisição da liberdade é a “trava 

mestre” da aparição do Nego Fugido, mas os elementos de jocosidade, seu 

deslocamento físico, as energias mobilizadas pelas palavras evocadas e o caráter 

repetitivo, comum na tradição oral, possibilitam, ao mesmo tempo, uma flexibilidade 

que permite, a meu ver, tanto manter e repetir o discurso narrativo, quanto revelar novos 

elementos. Ao analisar os elementos da estrutura narrativa, Tzvetan Todorov escreve:   

 

A narrativa se constitui na tensão de duas forças. Uma é a mudança, 

o inexorável curso dos acontecimentos e a interminável narrativa da 

‘vida’ (a história), onde cada instante se apresenta pela primeira e 

última vez. É o caos que a segunda força tenta organizar; ela procura 

dar-lhe um sentido, introduzi uma ordem. Essa ordem se traduz pela 

repetição (ou pela semelhança) dos acontecimentos: o momento 

presente não é original, mas repete ou anuncia instantes passados e 

futuros. A narrativa nunca obedece a uma ou a outra força, mas se 

constitui na tensão das duas... (TODOROV, 2013, p.21).   
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Embora o autor esteja interessado prioritariamente no estudo dos elementos 

narrativos da literatura, suas ideias permitem analisar a relação de tensão ou oposição 

entre a narrativa circular (vertical) e narrativa em espiral (horizontal) e as formas de 

evocação das palavras, elementos que contribuem para o aspecto efêmero do 

acontecimento cênico, que os acupenses definem como aparição. Ou seja, de forma 

diversa, a narrativa aberta se realiza a partir da sobreposição, em camadas, de duas ou 

mais formas de narrativas, identificadas no saber oral, nas práticas da pesca e 

mariscagem de Acupe e nas cantigas, danças, ritmos, declamação, gritos e corporalidade 

que se manifestam durante as aparições. Veja ilustração: 

Fig 07 Narrativa aberta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A narrativa aberta, ao contrário da fechada, percorre os quatro ciclos do 

cosmograma - oralidade, aparição, candomblé e ancestralidade - e se desloca sobre o 

plano horizontal, intercruzando o orúm e o aiyê, em forma de espiral. A ilustração 

acima manifesta as formas das narrativas que atuam em uma perspectiva não linear e 

atemporal, retardando ou eliminando o desfecho da história. Ou seja, esses vetores de 

forças narrativas atuando como base da aparição, ampliam e geram uma polifonia no 

discurso, na ação, nas imagens e nos significados. A ilustração a seguir demonstra a 

coexistência das duas formas narrativas: 
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Fig 08 Narrativa aberta e narrativa fechada   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

O que mais interessa nesse diálogo de encruzilhadas entre palavra vocalizada, 

narratividade, oralidade e aparição pode ser resumido a partir de algumas questões, a 

saber: quais características de poéticas são forjadas na oralidade? Quais os aspectos que 

garantem especificidade a uma poética da encenação? Quais são os elementos cênicos 

que contribuem para identificar as narrativas abertas ou fechadas? A poética do Nego 

Fugido se constrói em uma relação de oposição entre essas formas narrativas?  Se a 

resposta for afirmativa, quais os aspectos cênicos que são forjados através dessa relação 

de oposição? Quais são os elementos socioambientais que contribuem para a construção 

da poética do Nego Fugido? Qual a função da ancestralidade nesses processos? Como 

acontece a transmissão desses saberes?  

Ancorado no conflito epistemológico da relação entre oralidade e escrita, e na 

diferença de concepção do tempo, no processo de transmissão de saberes, no poder de 

gestação da palavra, na “Palavra-Força” – que nas tradições africanas Bantu e Yorubá 

atuam como elo de reconstituição da lembrança/memória - Paul Zumthor afirma: “[...] a 

palavra é fêmea, uma conaturalidade liga-a à mulher; um aro fixado no lábio assegurará 

sua inocuidade... É no seio deste mundo fantasmático que a voz da poesia africana se 

levanta, menos obra que energia, ‘trabalho do ser em sua eterna repetição’”. 

(ZUMTHOR, 2010, p.67)  

O caminho da cumeeira revela as cantigas do Nego Fugido como principal 

elemento operador da encenação, na medida em que são escolhidas pelos puxadores de 
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forma improvisada, a partir de um acervo da memória coletiva e das conexões 

provocadas diretamente pela cena, a cada domingo. Suas letras traduzem elementos 

narrativos que são efêmeros, ou seja, são conteúdos que servem naquele momento para 

mobilizar a construção cênica. No percurso em que vão sendo traduzidas, neste 

trabalho, as cantigas revelam a complexidade de símbolos e códigos que compõem a 

narrativa da aparição e as encruzilhadas de influências culturais que são materializadas, 

com destaque para a cultura jeje-nagô, além dos aspectos historiográficos do processo 

de colonização e escravidão no Brasil.  

Nesse caminho, descrevo o intervalo entre uma aparição e outra aparição do 

Nego Fugido, a cada domingo do mês de julho, que são compreendidos como atos 

cênicos que dão continuidades ao Nego Fugido fora da cena, a partir da participação da 

comunidade na condução e construção da história, provocando o surgimento de outros 

atos cênicos, em virtude das alterações de estados emocionais dos moradores e, 

principalmente, dos integrantes da aparição. O tempo, pensado na perspectiva das 

divindades afro-brasileiras, aproxima os intervalos da aparição à força da natureza, na 

regência do manifesto, sobretudo, os ventos que sopram nas tardes de domingos e 

influenciam o cotidiano do Acupe. A noção de atemporalidade tem aporte nos 

pensamentos sobre o tempo cíclico e espiralar de Leda Maria Martins (MARTINS, 

2002) e nos estudos sobre Cosmologia Africana dos Bantu-komgo (FU-KIAU, 2001; 

SANTOS, 2019) e permite discutir a relação entre o tempo, o espaço e a aparição. 

Observei também como as ações cotidianas, nas atividades das crianças e adultos 

reverberam e estão conectadas com o vocabulário e imaginário do Nego Fugido, 

estendendo o acontecimento cênico durante os intervalos das aparições.  

A cumeeira se estende às ruas de Acupe, legitimando a comunidade como 

espaço em que acontece a prática cênica do Nego Fugido, na medida em que todo o 

território se constituiu, e se constitui, a partir da cultura de terreiro, com forte influência 

das práticas litúrgicas que acontecem no ilê (casa) candomblé. Indaguei, também, sobre 

a possível influência das cosmovisões indígenas nas aparições, em como se 

presentificam nas estruturas cênicas, nas figuras e nos elementos simbólicos, 

identificando outros espaços sagrados na comunidade de Acupe.  Os trançados entre o 

imaginário popular da comunidade de Acupe e as pesquisas históricas sobre o 

Recôncavo tecem os enredos que versam sobre o período da escravidão e a presença dos 

africanos na região.  
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A identificação geográfica e a utilização dos espaços do Recôncavo para 

práticas de cultos aos encantados (caboclos) e às divindades africanas ampliam o debate 

de reconhecimento de Acupe como um território sagrado.  O território, que carrega a 

memória traumática dos povos originários e seus lugares sagrados, a invasão da 

monocultura do açúcar, a exploração do trabalho escravo e as formas de ocupação da 

comunidade quilombola, no último século, foi observado a partir das suas 

transformações, que gera influência e, ao mesmo tempo, é influenciada pela presença do 

Nego Fugido nas ruas. A cada ano, ao revisitar as veredas, a aparição torna o passado 

presente e transforma o espaço cotidiano em um cenário impregnado da memória e de 

um imaginário povoado de lutas sobre a escravidão. 

Perseguindo a ideia de território e de encruzilhada, busquei identificar o entre-

lugar em que os corpos transatlânticos encantam-se, um lugar entre o orúm e o aiyê  

(terra), de onde emerge o asé, as energias da natureza, mas, também, a aparição e suas 

figuras.  

O trio de atabaques - Rum, Rumpi, Lé – é o coração da aparição. 

Acompanhado pela voz metálica do Gã (agogô) pulsam a estrutura operante do Nego 

Fugido, ao mesmo tempo em que impulsionam sua ruptura e evocam os espectros e o 

devir.  

 Sob a cumeeira, observei a aparição pela perspectiva de uma “gramática dos 

tambores” (SIMAS, 2018) - analisando a música, os ritmos dos atabaques e o canto 

responsorial -, como elemento fundamental na construção narrativa e na forma como 

opera a cena do Nego Fugido. Os aspectos técnicos, musicais dos cantos tradicionais 

afro-brasileiros apropriados pela aparição, foram analisados a partir de estudos sobre 

idiomas tonais e estruturas poéticas dos orikis, observando como estes elementos - 

músicas/narrativas - se expressam durante o acontecimento cênico do Nego Fugido. A 

estrutura rítmica do “toque-nagô” do Nego Fugido é comparada a outros ritmos do 

candomblé – Barravento
27

, Agabi
28

 -, a fim de localizar aspectos ressonantes e 

dissonantes entre eles, além do padrão rítmico, a pulsação, o andamento dos atabaques 

de base e a improvisação livre do tambor. Tem importância, nessa análise, a voz do Gã 

– que mantém padrão de ritmos de base fixa, e o Rum - de improvisação livre, aspectos 

que ajudam a pensar sobre a influência da linha rítmica do Rum na criatividade dos 

                                                           
27

 Ritmo do candomblé de nação Angola. 
28

 Toques de atabques e gã executados nos candomblés de nação Ketu e Jeje.  
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participantes, na execução dos atos da aparição, surgindo também nos gestos e 

corporalidade das figuras.  

Outra vereda nesse itinerário é a análise dos recursos cênicos e os aspectos 

narrativos que expressam as figuras do Nego Fugido e as relações visíveis entre elas. 

As Negas, os Caçadores, o Capitão do Mato, os Militares, a Madrinha e o Rei foram 

observados a partir da sua composição visual, dos cantos que são entoados para cada 

figura, dos elementos de teatralidade que são utilizados para sua composição e que 

também os distinguem. A partir da observação do seu comportamento em cena e da sua 

configuração como coletivo – ou, no caso do Capitão do Mato, como sujeito 

singularizado – reflito acerca das relações que cada figura manifesta e sua função na 

estrutura narrativa. A palavra no contexto da oralidade dos orikis é analisada como 

carga especial e força vital (àse) capaz de evocar deuses, tecer histórias, produzir 

imagens, aspectos importantes da construção da teatralidade, corporalidade das figuras e 

da encenação do Nego Fugido. A cara preta (pintura com carvão) e a saia feita de folhas 

secas de bananeira geram um entre-lugar/entre-corpos, onde é possível o cruzo dos 

participantes, das figuras e das divindades. 

 

2 Corpo, cruzo entre Cumeeira e Ntoto   

O corpo é o lugar para o qual convergem as energias do orúm – mundo 

espiritual, morada das divindades -, e do aiyê, um lugar onde acontecem os trânsitos 

(deslocamentos) entre mundos. Partindo dessa perspectiva, analiso o corpo como 

elemento central das relações seres humanos-natureza, pensado a partir da influência 

dos pensamentos e provérbios bakongo, no processo de criação da cena do Nego 

Fugido, identificado nas falas e pensamentos dos antigos moradores, dos objetos 

cênicos, figurino e corpo em cena dos seus integrantes. Èsù, encantador das mais 

variadas formas de vida, reaparece, pois é ele que detém a posse e é a própria chave 

desse portal.  O corpo pensado na perspectiva de Èsù e exemplificado pelo corpo de 

Santugri, antigo mestre de capoeira e participante do Nego Fugido, conduz a uma 

discussão sobre corporeidade, corporalidade e transcorporalidade. Por meio dessas três 

veredas, deságua o pensar um corpo nagô e a imprevisibilidade de um corpo coletivo, 

de corpos em cruzos. Transcorporalidade é apropriado como metáfora para elucidar os 

cruzamentos de cosmovisões e saberes que acontecem no contexto da produção social, 
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cultural, artística e se processa no atravessamento entre os “corpos de seres humanos”, 

os “corpos dos mortos” e os “corpos dos animais”.  

 

3 Ntoto 

 

Ntoto é a força ativa de todos os terreiros de candomblé. Localizado no centro do 

ilê (casa), sob a Cumeeira, é o núcleo de conexão direta da terra com o universo, ligação 

responsável pelo equilíbrio das energias que circulam entre o aiyê e o orúm. 

Relacionado a Omolu (ketu), Kavungo (angola), por ser o orisá-nkisis da terra, guarda o 

segredo das forças ancestrais que se manifestam nos iniciados do candomblé.  

Ntoto é poço kalunga - buraco fundo carregado de segredos -, não é terra de 

visita. Quem anda por ele é porque conhece seus segredos. Ouvi por muitas vezes os 

mais velhos também relacionarem a saia de bananeira do Nego Fugido a um poço 

kalunga - sua curiosidade é muita, tome cuidado onde você pisa, porque do seu 

caminhar depende a forma como você retornará de lá - me disse Tia Conceição, um 

dia. Mas, a mesma boca que beija, escarra.  Há nas palavras dos acupenses uma história 

de dupla face, construída no confronto da política colonial, sofrida pela população do 

Recôncavo, e na resistência da cultura de terreiro. A saia de bananeira, para os mais 

velhos de Acupe, é uma espécie de objeto que simbolizava o segredo e o sagrado do 

Nego Fugido. Durante a evocação das folhas secas e produção das saias na imensidão 

do bananal, as cantigas revelam as folhas encantadas diante dos olhos de um brincador 

da aparição, já que algumas bananeiras são só bananeiras e outras, ao contrário, jamais 

serão reveladas, ficarão ocultas, guardando seus segredos. “A mata se revela para o 

homem de várias formas: a Curupira, a Caipora, a Dona das Matas, a Mãe D’agua e a 

Mulher da Trouxa são todas naturezas, florestas; vê quem tem capacidade de ver”, me 

contou Negão (Romulo), caçador e pescador da comunidade de Acupe.  

Manter esses saberes em segredo, expondo meramente seu aspecto estético, 

cênico, visto por muitos como “um grupo folclórico”, foi importante para que o Nego 

Fugido não sofresse perseguições no período colonial, e após a abolição. No entanto, 

como mencionado, a falta de circulação desses conhecimentos, principalmente dentro da 

própria comunidade de Acupe, tem aberto portas para a deturpação da finalidade e da 

importância da aparição para o seu equilíbrio espiritual e para a sua reorganização 

social.  
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 O próprio pensamento yorubá ensina que o conflito é a ordem natural das coisas 

e que a paz é frágil e efêmera, e só pode ser obtida por meio de iwa pele (caráter gentil) 

e do ebó (sacrifício). “O Nego Fugido não aceita mais ser ignorado pelo seu povo”. É 

necessário que algumas bananeiras sejam reveladas, que seus troncos sejam atingidos 

pela espada da própria ignorância para que seu sangue derrame sobre o solo colonizado 

e fertilize novamente as terras de Iku (morte). 

 Èsù escreve certo por linhas tortas.  Neste momento, coube a mim, cruzo entre 

morador, pesquisador de Acupe e também a figura do Capitão do Mato (tido como 

traidor de seu povo), encravar a espada no coração das bananeiras inférteis para 

fertilizar alguns relatos sobre a origem do Nego Fugido e sua relação com a cultura de 

terreiro. Piso nesse chão com a permissão dos ancestrais, calçado pela ciência do 

tambor, para cumprir uma missão: revelar algumas histórias sobre as lutas da população 

de Acupe, ocultadas pela política genocida de destruição de memória dos povos 

africanos nas diásporas, que imperou e ainda impera nesse país. Mas, também, guardar 

outros segredos, fundamentais para a continuidade do manifesto.  

No ritmo do Rum e nas palavras evocadas nas cantigas do Nego Fugido, sigo as 

pistas dos orikis subterrâneos. A intenção, nesta tese, de localizar o Nego Fugido por 

meio da cultura do terreiro, se relaciona a compreender a relação do processo de 

transmissão de saberes com a conexão entre tempo e espaço e entre-mundos. O espirito 

ancestral, na cosmovisão afro-brasileira, é o elemento fundamental da cultura do 

segredo, da evocação de forças (energias) da natureza para intervenção na cura de 

doenças, nas resoluções dos problemas do mundo material e na mediação de conflitos 

sociais, mas, também, traz a origem de um sistema de pensamento, parte fundamental 

do processo de transmissão de saberes. Sem essa relação de troca, as memórias esvaem, 

não há passado, e o presente não aponta por onde caminhar no futuro.   

As discussões sobre o processo de transmissão de saberes da cultura de terreiro é 

o espelho que reflete os eixos temáticos das discussões desenvolvidas no eiyê - 

narrativa, cantiga/palavra, tempo, espaço/território, tambor/ritmo e figuras. Isso implica 

dizer que, pisando em solos sagrados, me limitarei a refletir sobre a relação de 

transmissão de saberes entre o ser humano e a ancestralidade, elementos que considero 

função primária da presença da aparição nas ruas de Acupe.  

Realizando um giro anti-horário em torno dos eixos temáticos, ilustrado pelo 

cosmograma da manifestação - oralidade, aparição, candomblé, morte/ancestralidade -, 

visando desvendar os elementos que operam a cena, mas que não são aparentemente 
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observadas na materialidade da manifestação, eis que emergiu a fantasma da Mulher da 

Trouxa, bastante conhecida na região e que era objeto das ações arte-educativas que 

desenvolvi com crianças e adolescentes em um projeto social de Acupe, chamado 

Laboratório de Sensibilidade
29

.  As folhas secas das bananeiras é a chave do portal entre 

os corpos do acupense e os corpos das figuras das aparições. Desnudar as folhas secas 

das saias das figuras dos Caçadores e revelar as hastes feridas pelas chibatadas de um 

passado sombrio das bananeiras de Acupe foi a metáfora que utilizei nas atividades do 

Laboratório de Sensibilidade, a fim de evidenciar as varíolas do corpo quilombola do 

Recôncavo e analisar as formas narrativas que operam suas aparições. A mulher da 

Trouxa e as atividades do Laboratório também contribuíram para as discussões sobre a 

presença ou regência de um poder feminino na aparição e o diálogo que se estabelece 

entre processo de transmissão e pedagogia teatral, a partir dos aspectos cênicos que 

compõem o Nego Fugido.  

 

Considerações Finais 

Por fim, nas considerações finais, reflito sobre os discursos que sustentam a 

invisibilidade de experiências cênicas que não dialogam com os cânones do pensamento 

do teatro ocidental. As reflexões acerca das poéticas cênicas, dos elementos estéticos, 

do teatro de militância e as influências das expressões populares da cultura afro-

brasileira foram evocadas para traçar um diálogo crítico acerca do que se define como 

“Teatro Negro Engajado”, “Teatro Folclórico”, processos de ensino e aprendizagens e 

as formas operantes do Teatro Negro no Brasil, tendo como referência fulcral os estudos 

sobre Teatro Experimental do Negro, de Abdias Nascimento, e o Teatro Popular 

Brasileiro de Solano Trindade.  Realizo, portanto, a partir da inserção das aparições do 

Nego Fugido, como material de referência da historiografia da cena do país, uma 

análise crítica sobre os estudos teórico-práticos com temáticas referentes ao teatro negro 

no Brasil. 

  

                                                           
29

 Espaço de criando entre 2014 e 2017, a fim de fomentar atividades formação socioambiental e 
pesquisa artísticas sobre linguagens artísticas com crianças e adolescentes de Acupe. O laboratório de 
Sensibilidade, além de aulas e pesquisa em artes, oferecia curso de reforço escolar e preparativo para 
ingresso na universidade (ENEM), rodas de conversas com mestre da cultura local e contava com uma 
exposição permanente de fotografias para visitação de estudantes de escolas públicas e particulares da 
região. 
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1.1. O visível no Nego Fugido: narrativas e materialidades  

Ato I: Preparação para o Nego Fugido  

  

                     Foto:  Marcelo Fiorini, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             Foto: Zeza Barral, 2017 

 

                             Foto: Marcelo Fiorini, 2017 
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Ato II: Toque de tambor e emboscada dos caçadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto: Rosanna Ribeiro, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto: Cristiano Navarro, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto: Sinisia Coni - ano não identificado  
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                     Foto: Sinisia Coni -2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Foto: Sinisia Coni - 2019 

 

                          Foto: Imas Pereira - 2018 
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Ato III: Escravização e comercialização das figuras Negas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto:  Roberto Costa Pinto - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto: Constança Queiroz - 2016 
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                          Foto: Zeza Barral - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto: Imas Pereira - 2018 
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                  Foto:  Luciano Carcara - 2017 

 

 

                       Foto:  Luciano Carcará - 2017 
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Ato IV: intervalo do mês de julho 

 

 

                        Foto:Roger Amorim - 2011 

 

 

                         Foto: Rosana Ribeiro - 2012 
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                         Foto: André Felipe Ribeiro Argolo- 2012 

 

 

                         Foto:  Luciano Carcara – 2017 
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Ato V: prisão do Rei e guerra contra os Militares 

 

 

                       Foto: Rosana Ribeiro, 2010 

 

 

                          Foto: Luciano do Carmo -2018 
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                        Foto: André Felipe R. Argolo - 2013 

 

 

                        Foto: Kelly Santos- 2018 

 

                         Foto: Cristiano Navarro - 2012 
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Ato VI: Leitura da carta de alforria 

 

 

                   Foto: Alexandre L’omi  L’odò - 2013 

 

 Ato VI: batuque Nego Fugido (comemorando a alforria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto: Marcelo Fiorini, 2017 
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         Foto: Marcelo Fiorini, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto: Marcelo Fiorini, 2017.   
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Ato VII: Cozinhando (Festa de encerramento das atividades do Nego Fugido) 

 

 

 

                       Foto: Isabela Carolina, 2018 

 

 

                                   Foto: Isabela Carolina, 2018 
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1.2. Chamar o vento: a festa, a guerra e a morte, narrativas cruzadas  

 

“O Nego Fugido não foge, quem falar que 

ele foge tá mentindo, Nego Fugido não 

foge
30

..” 

 

Ventos sulestes da tarde do domingo de julho de 2017, o sol de tukula (ápice da 

vida, auge do poder físico) atinge o orí (cabeça) de Acupe. Dona Santa
31

, atual 

matriarca do grupo Nego Fugido, aguarda apreensiva, na sua porta, a chegada dos 

Negos para iniciar as atividades do dia. Turistas, fotógrafos, professores e estudantes 

universitários invadem Acupe para acompanhar as manifestações culturais e se dirigem 

à casa de Dona Santa. A apreensão da matriarca somou-se à irritação da anciã pelos 

insistentes questionamentos dos pesquisadores acerca do Nego Fugido, sobre o que 

dizia não saber responder. O comportamento intempestivo e o pulso firme são marcas 

registradas da liderança de Dona Santa, e eu - ciente de que é nesses momentos, de 

estados emocionais alterados que ela, generosamente, sopra alguns saberes -, provoquei 

a Madrinha: agora sua porta vai virar um pedaço da África, com a emboscada e a 

captura das Negas?  

 Ela, ainda mais irritada, responde: 

 

[Dona Santa, 2017] Não sei disso não! Eu moro em Acupe, aqui é a 

rua Nova Brasília, número 68, não moro na África... (e, depois de 

muitas reclamações, se rende às indagações, continuando) Ele [Nego 

Fugido] passou a sair da minha porta quando eu trouxe as coisas dele 

pra minha casa...  Eles estão chegando aí.  É sempre assim, vai 

chegando que nem gato pingado. As crianças sempre chegam primeiro 

e vai se juntando por ali (aponta as sombras do sol na porta das casas 

dos vizinhos).  Os adultos chegam por derradeiro e espalham as saias 

pela rua. Ali mesmo eles vão chegando, ajeitam seu material e daqui a 

                                                           
30

  Relato de Domingos Preto no Documentário Bahia Singular e Plural, Instituto de Radiodifusão 
Educativa da Bahia – IRDEB, 1994.  
31

 Edna Correia Bulcão, chamada por todos de Dona Santa, tem 78 (setenta e oito) anos e é a sucessora 
de Maria Generosa Louriana, Vovó Louriana, na liderança do Nego Fugido desde o início da década de 
oitenta, exercendo o papel de Madrinha nas as aparições. Durante toda a tese será uma referência e 
voltarei inúmeras vezes a falar sobre o papel fundamental exercido por Dona Santa para a manutenção 
desse acontecimento cênico.     
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pouco todos estão aqui! O tambor é colocado pra rua, entregamos os 

shorts das Negas. Eles começam a se pintar e se vestir.  Quando o 

povo ouve o toque dos atabaques e o chacoalhar das saias vem 

apreciar a saída do grupo. E agora têm os de fora que também vêm 

apreciar a saída. O povo se arruma e depois forma a roda no pé do 

atabaque... As Negas morrem ainda aqui, depois que o grupo vai pra 

rua. 

 

A presença de visitantes durante as aparições é um acontecimento relativamente 

novo que tem gerado agrados e desagrados na comunidade. Meu avô, “Seu Mirto”, 

como é conhecido, sempre questionou a presença de “estranhos” e a participação de 

pessoas que supostamente desconheciam as “práticas e fundamentos” do Nego Fugido:  

 

[Milton Lopes, pescador, 88 anos] Antigamente só os moradores de 

Acupe acompanhavam o Nego Fugido, e não era muita gente não viu! 

O povo ia mais atrás das caretas, o nego fugido era aquela coisa braba, 

pesada, que incomodava um e incomodava outro. E quem gostava de 

acompanhar era o povo deles mesmos: os pescadores, tá vendo! O 

pessoal que participava do candomblé..., era esse povo aí. Agora, os 

estrangeiros só começaram a aparecer por aqui depois que o Nego 

Fugido começou a passar direto no canal de televisão [TV Educativa, 

Documentário Nego Fugido, produzido pelo IRDEB em 1995]. 

  

Para Seu Mirto, as histórias sobre o Nego Fugido contadas no passado não eram, 

em sua totalidade, as mesmas que eram atribuídas pela comunidade do presente. 

Identifiquei, no seu dizer, questionamentos acerca das transformações ou reelaborações 

simbólicas das aparições, entendidas no passado enquanto uma “representação” da 

memória coletiva de Acupe sobre as relações escravistas, fundada no conhecimento 

adquirido de uma parcela específica e minoritária da população.  Segundo ele, com a 

presença de “pessoas de fora” e de moradores que “não sabem o que é o Nego Fugido”, 

reconhece-se o seu caráter lúdico, como “entretenimento local”, “uma brincadeira de 

Nego Fugido”. E seu interesse para outros, de fora da comunidade, é decorrente da 

popularização através da televisão, ou seja, do mercado de entretenimento. 
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  As palavras de Seu Mirto não são sonantes com o posicionamento de Dona 

Santa, que lidera as aparições há mais de quarenta anos e que foi a responsável, na 

década de 1980, por abrir o portal de entrada da aparição, ampliando a participação da 

comunidade, em um tempo em que o grupo tinha saído de um longo período de 

desagregação. Nessa época, só os adultos participavam das aparições e, como alguns se 

recusaram a fazer a figura das Negas (escravizados), Dona Santa introduziu a 

participação de crianças na encenação. Embora sua atitude tenha garantido a 

continuidade do grupo nas ruas de Acupe, a presença das crianças causou indignação 

por parte de alguns participantes. Voltarei, mais adiante, ao tema da participação de 

crianças e da resistência dos adultos em “representar” os escravizados. 

Dona Santa é uma detentora dos saberes do Nego Fugido e sempre resistiu a 

falar de questões relacionadas a “da porteira para dentro,” ou seja, falar sobre os 

fundamentos ou as origens da aparição, limitando-se a falar de assuntos “da porteira 

para fora”, com as crianças ou visitantes (SANTOS, 2012). O segredo ou a sua atitude 

de proteção, é o elemento que ressona nesse diálogo, em dissonância, entre meu avô 

Mirto e Dona Santa. E é com a permissão de Dona Santa que sigo analisando aquilo que 

é o acontecimento cênico, da ‘porteira para fora”, e o que ela pode revelar em termos de 

narrativa fechada, verticalizada; sem perder de vista, porém, aquilo que foge à 

circularidade, que transita entre a narrativa fechada e narrativa aberta.  

Durante a preparação da aparição, na porta de Dona Santa: 

 

[Gilsepe Regis Ribeiro, Nega, 2017] O tambor é que começa tudo, 

antes de se vestir, a gente aproveita que os tocadores ainda não 

chegou, começa a bater tambor na porta da Madrinha. Um corre pra 

lá, outro corre pra cá, aí a brincadeira esquenta e muda tudo. A 

madrinha dá o short branco, os tocadores cantam, as Negas 

respondem, Daqui a pouco um pinta, outros pintam o rosto com 

calvão e o óleo, e começamos a pintar o rosto do outro, aí não é mais 

Gilsepe, já é a nega...   

 

O ritmo dos tambores e a produção da maquiagem diante do público vão 

construindo um outro ambiente de ruptura com o cotidiano de Acupe. 
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[Jorge do Nascimento, nega, 2017] A hora da saída do grupo é a 

parte pior, parece castigo mesmo. O sol ainda tá em cima [tukula], tem 

dia que é muito quente; mas depois que pinta o rosto a gente não sente 

mais nada, só sinto o suor misturado com óleo e carvão correr no meu 

corpo, aí quando escuto o chamado do atabaque, a gente corre pros 

pés do atabaque, dá vontade de dançar, de cantar, cair no chão e correr 

pelas ruas...  

 

O puxador das cantigas e mestre de ritmo tem a função de iniciar a aparição: 

 

[Jorge dos Santos, Dó, mestre de ritmo, 2019] As Negas não vêm 

por sua conta, eu é que chamo na música - cativeiro de iaiá dá licença 

aê maioquè (bis)-  as  Negas correm pro pé do atabaque e responde o 

ponto. Aí eu sigo pedindo licença aos donos da terra: cativeiro, ô 

cativeiro, cativeiro, ô cativeiro, cativeiro cativerá... e o Caçador está 

lá de longe apreciando tudo, mas não entra, porque ainda não é a vez 

dele. 

 

O território é outro, não é aqui, como se tudo voltasse antes da escravidão, como 

afirma o participante  

 

[Evilasio, caçador, 2013] No início é festa... Essa parte não é aqui no 

Brasil, a gente tá representando a captura dos negros na África, por 

isso que o inicio é de festa e alegria e só depois que vem a parte 

triste...Têm dois lados quando o Nego Fugido se veste, o funcional e o 

espiritual. O funcional é a camuflagem; os caçadores pintam o rosto e 

vestem a saia de bananeira para se camuflar na mata durante a 

emboscada aos negos fujões. Essa coisa da camuflagem é herança 

indígena, porque eles eram grandes conhecedores dos segredos da 

floresta...  Na hora que as negas começam a cantar e dançar, a gente 

não entra logo, ficamos ali esperando o chamado, corre pra lá, corre 

pra cá, procura um esconderijo, faz uma pilhéria, abusa um, abusa 

outro, abusa o povo que está assistindo, até chegar a hora do ataque, 

da guerra [...]. 



68 
 

 

O relato de Evilazio sobre os dois lados da veste do Nego Fugido evidencia o 

cruzo de cultura dos povos originários da região e dos escravizados da África, mas, 

também, revela um dos aspectos do mito de origem da aparição - chamar os mortos 

para fazer festa (cantar, dançar, beber) e fazer guerra. Nas suas palavras esvai-se a 

dicotomia entre festa e guerra, entre morto e vivo e entre sagrado e profano, embora o 

participante oculte o que chamou de “lado espiritual” da saia de bananeira. A saia feita 

de folhas secas de bananeira é utilizada na aparição pelo Caçador, figura que só 

aparece depois. 

 

[Dó, mestre de ritmo, puxador] Depois que as negas salvam os 

atabaques pedindo licença pros donos da brincadeira, eu dobro o Rum 

pra chamar os Caçadores -  Lá vem o Nego paturi, (pataki ori) todo de 

preto paturi (bis). 

 

 Dobrar o Rum refere-se à voz do tambor grande do trio de atabaques do 

candomblé, chamando os caçadores para entrar em cena. As palavras dos participantes 

demonstram a importância das cantigas na narrativa do Nego Fugido e seu papel como 

elemento evocador, que opera nos acontecimentos da aparição. São elas que tecem o 

trânsito do ato da dança e da festa das Negas para o acontecimento posterior, a 

emboscada dos Caçadores.  

Estes surgem sorrateiramente, de vários pontos, sob a liderança do Capitão do 

Mato, e invadem a aparição, atacando e caçando os escravizados 
32

.  Em seguida, mais 

uma invasão, e o Rei de Portugal surge protegido por Militares Lusitanos, simulando a 

invasão dos colonizadores em territórios africanos e acompanham as emboscadas a 

distância
33

. A Madrinha, também na rua com seu vestido e manto brancos, assiste à 

                                                           
32

 Ao longo de mais de três séculos, entre os séculos XV e XIX, navios portugueses ou brasileiros 
embarcaram escravizados em quase 90 (noventa) portos africanos, Estimas se que entre 11 (onze) a 12 
(doze) milhões de africanos foram trazidos para a América e que desses, quase 5 (cinco) mil tiveram 
como destino o Brasil.    Segundo historiadores, durante os séculos XVI, XVII e metade do século XVIII, 
grande parte dos africanos que desembarcavam nos portos do Brasil eram oriundos da região central da 
África: Angola e Congo e, no final do século XVIII e início do Século XIX, a costa leste africana, 
particularmente Moçambique, é invadida pela prática escravista. A Bahia por sua vez, sobretudo o 
recôncavo baiano, passou a receber também pessoas escravizadas da região sudoeste, Golf do Benin e 
Nigéria. 
33

 No passado a presença das figuras da madrinha, do rei de Portugal e militares só apareciam no último 
domingo de julho mas, atualmente, eles estão em cena todos os domingos.  
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distância as ações que ceifam a liberdade e as vidas dos negros
34

. A cada cantiga 

entoada, marcada pelo ritmo frenético dos atabaques, o corpo das Negas revela as 

marcas, as cicatrizes e as memórias da escravidão enfrentada pela população negra do 

Brasil no período colonial.  

 

[Dó, puxador] Eu chamo [se referindo a cantiga] a morte das Negas - 

Carneirinho Morreu Na lagoa cheia, que bicho Pequeno que tamanho 

de orelha (bis). As Negas caem no chão [estrebucho e contorções 

simulam o agonizo da morte]. Os Caçadores correm, passam por 

cima das negas pra confirmar se está morta, escolhe uma, amarra pelo 

braço, pelas pernas ou pescoço e saem com elas pra trabalhar, é na 

hora que eu digo - cavaleiro branco já é hora, pega a sua nega que é 

hora de trabalhar / viajar (bis). Aí é a hora de lucrar, eles vão pra rua 

para vender as Negas.   

 

Chamar a morte é análogo a evocar a cena de morte das Negas, retratada por 

cenas fortes, de agito convulsivos dos corpos sobre o solo, que simboliza, na aparição, 

a perda da liberdade de homens e mulheres capturados na África e o comércio que 

aqueceu o sistema escravista na Europa e em toda a América, assunto que a 

historiografia moderna, até o momento, só revelou a ponta do iceberg dessa kalunga, 

dos fatos e memórias da barbárie que foi a escravidão nas diásporas negras.   

É neste sentido que as expressões populares que retratam a memória da 

escravidão, mantida por intelectuais e sabedores da tradição oral, pode proporcionar 

outras reflexões e novas indagações sobre o processo de colonização e pós-colonização 

no Brasil. Tomando como referência os atos cênicos sobre a escravidão e a aquisição da 

liberdade que são encenados na aparição, a presença do Rei nas ruas de Acupe é uma 

espécie de narrativa paralela, dentro do contexto histórico da escravidão, e integra o que 

nomeamos de narrativa aberta, acontecimentos que não correspondem à veracidade dos 

fatos históricos o que demonstra uma apropriação, com ironia e ludicidade, como um 

recurso crítico.  

                                                           
34

 A figura da Madrinha sempre foi feita por pessoas de idade avançada e durante a aparição, por conta 
da dinâmica do grupo, ela fica perto dos militares e do Rei.  Mas ela não é cúmplice do Rei e dos 
militares, e está ali para estabelecer a paz, a defesa dos negros.  
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A imagem da figura do rei de Portugal em terras africanas escravizando pessoas 

ou convidando-as para se tornarem escravizados no Brasil, como aparece ironicamente 

na fala de Domingos Preto, é um exemplo de transcendência das noções realistas de 

tempo e espaço, que o saber e a prática oral possibilitam.  Sua aparição e de seus 

militares substituem a figura do opressor escravocrata - o senhor de engenho, símbolo 

do sistema escravista no Brasil – que, ausente na cena, se torna uma peça mecânica do 

sistema, o que amplia, simbolicamente, a perspectiva do discurso da escravidão no 

Nego Fugido, pois este não se resume à sua resistência, mas a um levante contra um 

modelo político que foi o pilar do sistema colonial e pós-colonial, a monarquia. E, ao se 

pensar nos cruzamentos entre narrativa fechada, verticalizada pela historiografia oficial 

e a narrativa aberta, produzida pelo imaginário popular da escravidão, a aparição se 

mune de um repertório sociocultural cheio “de intrigas, de funções, de visões” como 

descobertas de “estruturas que existem subjacentes a toda narrativa”, e que, neste caso, 

são construídas pela tradição oral
35

, que está viva em Acupe (TODOROV, 2013, p.12). 

A tradução que a comunidade faz do período colonial é que não bastava abolir a 

escravatura para que os africanos e seus descendentes conquistassem, de fato, sua 

liberdade. A alforria só aconteceria com o levante e a derrubada do sistema da 

monarquia. 

Nas ruas de Acupe, Negas e Caçadores avançam por becos e vielas encenando 

o horror, e retratam a comercialização de homens e mulheres escravizados. Durante o 

cortejo e como parte do comércio, da venda dos homens e mulheres escravizadas, as 

Negas capturadas são lançados sob os pés dos moradores e obrigadas a suplicar por sua 

compra, ou seja, por sua escravização. Tal ação tem uma importância fundamental, na 

medida em que é feita para uma comunidade formada, majoritariamente, por 

descendentes diretos dos africanos escravizados.   

Ameaçadas continuamente, sob pena de receberem um tiro no orí (cabeça), caso 

a venda do “produto” não se concretize, as Negas choram e imploram por sua compra:  

 

 

 

                                                           
35

  Em diálogo com as perspectivas de narrativas fechada e aberta durante a atividade de defesa dessa 
tese, Tiganá Santana N. Santos salienta que a ideia de verdade histórica e imaginação não verossímil não 
cabem no contexto geral do Nego Fugido. São outros os parâmetros que não os de verdade-mentira, 
realidade-irrealidade. Consultado em: https://www.youtube.com/watch?v=8fTf5TEw26A. Acessso em: 
07/12/2021. 
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ô iaiá ele vai me matar, solta a nega... 

 (A palavra vocalizada, não linear, palavras encantadas). 

 

Os Caçadores tentam convencer os compradores de escravizados: 

 

Solta Nega sinhá, solta a nega senhor. Essa Nega lava prato, ela barre 

casa...ê nega boa de serviço... 

(A palavra vocalizada, não linear, palavras encantadas). 

 

O passado, revisitado, invade Acupe e, como num jogo de espelhos invertidos, 

as ações dos atores sociais de outrora se refletem em seus descendentes que assistem; 

sobretudo os mais velhos, que veem a escravização de seus antepassados manifestando-

se nas crianças e adolescentes do quilombo, ainda hoje.  Sobre o estilhaço do espelho do 

tempo, invertem-se os papéis na tragédia da escravidão, e o oprimido vira opressor.  Os 

moradores brincam de magoar sua ferida mais dolorosa: vendem e compram a si 

mesmo, entregando moedas às Negas. O Rei e os Militares seguem o cortejo de longe, 

fiscalizando a venda dos escravizados e recolhendo o lucro, as moedas que são 

entregues pelos moradores.  O aspecto itinerante da encenação obriga que moradores e 

visitantes se desloquem pelas ruas da comunidade.  

Enquanto as Negas são comercializadas pelas ruas, os tambores são carregados e 

descolados para outro ponto da cidade e assentados, em local definido pelos tocadores. 

Cruzando ruas, becos, largos, praças e encruzilhadas, os tambores reafirmam o 

acontecimento histórico da escravidão e o processo de colonização do território 

brasileiro, reescrevendo a cartografia da violência do Recôncavo baiano. Essa cena se 

repetc até o último raio de luz do sol de tukula, ápice de evolução da vida, e segue até o 

leito de sua morte, sol e portal de luvemba, no final da tarde do domingo. 

A cada encruzilhada marcada pelos tambores, o ato inicial se atualiza – as ações 

descritas na porta da casa da Madrinha se repetem - secundando as lembranças, os 

esquecimentos e revivendo as marcas que se multiplicam no corpo acupense. Mas a que 

pensamento sobre a diáspora se refere a narrativa do Nego Fugido?  A visita ao 

antepassado seria meramente uma representação identitária de uma África festiva 

idealizada ou de um Brasil colonial imaginado pela oralidade? Teria nessa revisita ao 
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passado uma “mediação do sofrimento”, com a ideia da “utopia do sublime escravo
36

”? 

Ou seria e ainda uma mola-mestra da crítica à violência nas comunidades negras nos 

dias atuais, enfrentando a herança do sistema escravista e do colonialismo no Brasil? 

Paul Gilroy convida a navegar na rota de O Atlântico negro ou, sendo mais 

contundente, de o “Atlântico sul negro”, para se referir ao Brasil, e coloca em debate 

temas como nacionalismo cultural, diferenças étnicas, territorialidade, absolutismo, 

propondo atualizar tais definições a partir de relações interculturais, transnacionais e 

micropolíticas (GILROY, 2001). No prefácio da edição brasileira de O Atlântico negro, 

Gilroy alerta os leitores:  

 

A reorientação conceitual proposta aqui necessita de um encontro maior 
com as teorias da cultura e sua integridade territorial e corporal. A relação 
da cultura com o lugar, suas implícitas "ecologias de pertencimento" 
[ecologies of belonging] e sua persistente dinâmica imperial, colonial e pós-
colonial estão todas sob um novo escrutínio. No entanto, este interesse 
renovado não implica fazer a cultura regredir ao culturalismo nem a outras 
celebrações prematuras ou permanentes. Utilizei o modelo do Atlântico 
negro para identificar outras possibilidades e interpretações. As culturas do 
Atlântico negro criaram veículos de consolação através da mediação do 
sofrimento. Elas especificam formas estéticas e contra-estéticas e uma 
distinta dramaturgia da recordação que caracteristicamente separam a 
genealogia da geografia, e o ato de lidar com o pertencer. Tais culturas da 
consolação são significativas em si mesmas, mas também estão carregadas 
e contrapostas a uma sombra: a consciência oculta e dissidente de um 
mundo transfigurado que tem sido ritual e sistematicamente conjurado por 
pessoas que agem em conjunto e se abastecem com a energia fornecida 
por uma comunidade mais substantivamente democrática do que a raça 
jamais permitirá existir. Podemos encontrar prazer nesta história de 
resistência, mas, mais polemicamente, acho que deveríamos também estar 
preparados para lê-la política e filosoficamente nos momentos em que ela 
incorporou e manifestou críticas ao mundo tal como é. As extraordinárias 
conquistas musicais do Atlântico negro exemplificam largamente este 
ponto. É com elas que a utopia do sublime escravo ganha um corpo 
verdadeiro. (GILROY, 2001, p13).  

 

Pensando as aparições no Atlântico sul negro, ocorre uma aproximação da ideia 

de pertencimento e visibilidade a uma arte centenária forjada pelos acupenses que visa à 

integridade territorial e corporal, proposta por Gilroy, abrindo ainda mais as 

possibilidades de interpretações políticas e filosóficas do manifesto cênico do Nego 

                                                           
36

 Numa nota de roda pé Paul Gilroy reafirma sua autoria sobre “O conceito de sublime escravo (Slave 
sublime

 
). Refere-se às discussões anteriores sobre o sublime, e, mais especificamente, à combinação de 

dor e prazer que o autor [citando ele mesmo] considera uma característica distintiva dos modos de 
comunicação própria das culturas construídas pelos escravos e seus descendentes ( GILROY , 2001, p13)
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Fugido e rompendo com a visão fragmentada, romantizada e folclorizada que se tem 

das expressões populares da cultura afro-brasileira. Entender esse caráter de repetição, 

tradição, mutação narrativa das aparições me fez aceitar o convite para entrar nas 

discussões de Gilroy sobre o Atlântico negro, colocando Acupe em diálogo com as 

ideias sobre ecologia e mediação do sofrimento.  

Novo deslocamento, atabaques assentados na Rua da Torre e o batuque 

recomeça, dando início à repetição do ato inicial, em que se repetem os cantos e danças 

– Negas que dançam, Caçadores que caçam Negas, etc. Participo, na figura do Capitão 

do Mato e, neste momento, estava imerso na aparição, mas enquanto os tambores 

pediam licença e evocavam as ancestralidades, me distanciei da roda e avistei Tia 

Conceição, sentada numa cadeira de balanço. Chamou-me atenção o ir e vir da cadeira, 

que parecia marcar um outro tempo, e o rosto de um Acupe Velho que ascendia da 

janela de um casebre. Mesmo como Capitão do Mato, me mantive de olho na greta de 

passado, caçando versões antigas sobre o Nego Fugido; abandonei as armas, retirei o 

chapéu e me atirei aos pés de Tia Conceição, em respeito aos saberes acumulados 

naquele corpo cansado do peso das histórias que carrega: 

 

ôh iá iá , ôh ia ia´...  

 

Gritei. Em seguida, entoei vozes ou palavras encantadas... Tia Conceição reagiu: 

 

[Tia Conceição, 2017] Boa prosa e boa ova! Levante, tire seu joelho 

do chão que você não é Nega, esse não é seu papel. Você é um filho 

desnaturado...  

 

A figura do Capitão do Mato insiste na pilhéria, provocando a moradora com 

gritos e súplicas:  

       

[Tia Conceição, 2017] Tá arrependido de seus malfeitos? [sorrisos].  

Sua hora tá chegando, você vai pagar tudo que me deve... [se referindo 

a rebelião das Negas e a prisão do Rei]  Vá ler a carta de alforria pra 

soltar o povo. 

 



74 
 

Não imaginei qual seria sua atitude diante da minha “emboscada”; no entanto, 

sua reação, ao reprimir o Capitão do Mato, mostra que Tia Conceição - que há muito 

tempo não acompanhava as aparições - reconhece o discurso narrativo e recoloca o 

Capitão do Mato no lugar que deve ocupar, ao predizer os acontecimentos futuros da 

aparição - o que, aparentemente, denota a ressonância com a narrativa do Nego Fugido 

do passado.  

Após o jogo de memórias cruzadas entre presente e passado, fatos históricos e 

imaginário popular com o Capitão do Mato, um Caçador também foi provocar a sábia 

senhora, momento captado pela câmera de um dos fotógrafos que acompanha a 

aparição: 

 

Fig. 09 Tia Conceição reage às provocações do caçador (Paulo Luiz Sobral) na porta de sua casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                           Foto: Marcos Freire, Acupe, 2017. 

 

De volta à roda! As Negas, ainda amarradas, ajoelham-se no pé do Rei e 

entregam o dinheiro arrecado de suas vendas. Em seguida, são libertadas pelos 

Militares. Esse ato de entregar o dinheiro para o Rei é carregado de ambiguidades, 

jocosidades e violência. Atualmente, é entendido como simulação do mercado de 

escravizados nos portos brasileiros, do tráfico interprovincial que manteve a venda de 

escravizados cativos, mesmo após a proibição do tráfico africano e dos escravizados de 

ganho (os escravizados eram obrigados a procurar ocupação paga e, ao fim do dia, 
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levavam para casa uma soma do dinheiro do serviço a seus senhores).  Isabel Reis, na 

sua pesquisa A Família Negra no Tempo da Escravidão: Bahia 1850-1888, estuda a 

“forma como as mudanças sociais, econômicas e políticas do período influíram nas 

relações familiares dos negros submetidos ou não ao regime de cativeiro” e relata 

alguns acontecimentos que evidenciam que a venda de escravizados cativos era 

utilizada como punição a rebeldia (REIS, 2007, p.51).  

  Embora a narrativa das aparições comungue com a versão da comercialização 

de escravizados, como se pode observar nas falas, citadas anteriormente, dos Caçadores 

e das Negas, durante a venda, parece que está intimamente                                                       

relacionada às lutas de resistência e de propagação da ideia de liberdade dos 

escravizados, por meio das práticas realizadas pelos escravizados e escravizadas de 

ganho que possibilitavam a compra da carta de alforria com o pecúlio (prática de 

acumular dinheiro através do trabalho na rua, de doações, legados, heranças para a 

conquista de sua própria alforria) e do “Fundo de Emancipação”, (recursos adquiridos 

de imposto e multas a contragosto dos senhores de engenhos). Essas práticas de 

resistência à escravidão foram possíveis ou se intensificaram a partir do período da Lei 

do Ventre Livre
37

.  

Isabel Reis descreve vários conflitos entre as autoridades políticas brasileiras, 

que divergiam acerca do “processo de emancipação do ‘elemento servil’, que foram 

desencadeadas na década de 1860” e que culminou, mais tarde, na criação da Lei do 

Ventre Livre. No Nego Fugido, o que se presentifica são ainda hoje, os conflitos em 

torno da conquista da alforria. Aspecto que reforça o argumento de que o ato das Negas, 

de juntar dinheiro pelas ruas e entregar ao rei para, em seguida, serem desamarradas 

                                                           
37

   “...apesar de a compra da alforria ser uma prática corrente há muito tempo, somente a partir de 
1871, foi legalmente dado ao escravizado o direito de libertar-se a partir da apresentação de um 
pecúlio. Já em 1850, quando o deputado Pedro Pereira da Silva Guimarães do Ceará, propôs na câmara 
a liberdade dos nascituros (termo jurídico para denominar a criança antes do nascimento), ele também 
sugeriu a libertação obrigatória de escravizados que oferecessem a quantia referente ao seu preço e 
que fosse proibida a separação dos cônjuges cativos... A Lei do Ventre Livre aprovada no Brasil, além de 
reeditar a proibição da desagregação da família escrava pelo comércio em separado de seus membros e 
declarar livres os filhos da mulher cativa nascidos a partir daquela data,94 determinou providências 
sobre a criação e tratamento a serem dispensados às crianças nascidas das mulheres cativas; deu 
liberdade aos cativos pertencentes à nação, aos cativos dados em usufruto à coroa, aos cativos das 
heranças vagas e aos cativos abandonados por seus senhores. Determinou, ainda, a libertação anual de 
escravizados por intermédio do “Fundo de Emancipação”, determinou o registro anual de todos os 
escravizados existentes no Império, ou seja, uma matrícula anual onde deveria constar o nome, sexo, 
idade, estado matrimonial, aptidão para o trabalho e filiação quando conhecida, sob pena de serem 
libertados os cativos cujos proprietários deixassem de matricular no prazo de um ano. Não foi raro que 
escravizados denunciassem a falta da matrícula, buscando ser beneficiados pela lei, pleiteando a própria 
alforria ou de pessoas da sua família. (REIS, 2007, pp.63- 66). 
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pelos militares, é uma simulação de resistência da prática do pecúlio e do Fundo de 

Emancipação.  

Após uma série de repetições, o fim parcial das aparições, naquele domingo, é 

decretado com a chegada de luvemba, a noite e portal para o mundo dos mortos.    

As aparições são ressonantes nos acontecimentos históricos, identificadas aqui 

como narrativa fechada, circular e contínua, sem alteração dos fatos; no entanto, sua 

narrativa não está presa a tais acontecimentos, pois opera também em outras 

perspectivas que muitas vezes não aparece para o público que acompanha o Nego 

Fugido. Embora esteja relacionada a um imaginário coletivo, elaborado pelas 

lembranças ou memórias do passado, é na sua repetição/acontecimento que as 

informações se atualizam ou surgem novos elementos, camadas ou subestruturas 

narrativas.  

É possível observar essas subestruturas por meio do comportamento de Evilázio 

Cruz em ocultar na sua fala acima “o lado espiritual da saia do Nego Fugido”. Esses 

aspectos compõem o que estou chamando de narrativa aberta, horizontal, que 

identifiquei também na fala do Tata Paulo da Cruz, do terreiro de candomblé de angola 

Enzo Tumbalê Junçara de Acupe, em entrevista realizada entre 2013 e 2014, em 

trabalho de campo para pesquisa da dissertação, em que o sacerdote reclamava da 

presença de alguns participantes nas ruas, após o fim das aparições e a chegada de 

luvemba.  

 

[Tata Paulo da Cruz] Noite e Nego Fugido são coisas que não 

combinam, é perigoso, a noite é a hora deles, tem que mandar embora 

pra não misturar as coisas. Tem Caçador que depois que acaba a 

brincadeira vai pra porta de bar encher a cara de bebida. Se eles 

soubessem o que tem debaixo daquelas palhas, eles tiravam a roupa 

logo [se refere às saias de bananeiras] na boca da noite. Você não 

ensina isso pra eles não? 

  A reclamação do Tata se refere a um fato objetivo e que grande parte da 

população de Acupe conhece da tradição, mas que prefere ignorar ou ocultar: ao vestir a 

saia de bananeira se evocam os mortos.  Há dois aspectos da sua fala que colaboram 

para os debates acerca dos elementos das subestruturas narrativas nas aparições. A 

primeiro se refere à temporalidade – à noite, não é hora para a aparição; há um tempo e 
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horário específico em que é permitida a presença do Nego Fugido nas ruas e outros que 

se deve evitar a presença das saias de bananeiras na rua, já que sua função é acordar as 

energias que moram nela. No livro O que as folhas cantam (para quem canta as folhas) 

Mãe Stela de Òsósi e Graziela Peixoto citam o odu Ejìlògbòn, que narra o itàn sobre o 

ritual de cantar às folhas e lembram que “somos escravos do juramento de ‘não acordar 

as folhas durante a noite’”. O itàn explica:    

 

Quando ‘juramento de não acordar as folhas à noite’ - Èjéwésùn - 

quis vir para a terra, alguns divinadores fizeram divinação para ele. 

Entre os divinadores estavam: Èbi àbã pè òkú-jí pò = É um erro 

alguém bater palmas, tocar tambor ou produzir qualquer barulho 

para acordar quem está dormindo; [e] Adifa fun Odó-àgutan = O 

cordeiro está sob os cuidados dos sacerdotes de Ifá.  Èjìlògbòn 

indicou a Èjéwésùn – ‘juramento de não acordar as folhas à noite’-   

que fizesse sacrifício com uma ovelha e um pano vermelho a fim de 

sobreviver às armadilhas que seriam feitas para ele, na terra. 

Èjéwésùn também deveria dar um bode a Èsu. Essa última orientação 

Èjéwésùn não seguiu. É por isso que muitas pessoas descumprem a 

ordem de não retirar folhas durante a noite. Entretanto, por 

Èjéwésùn ter feito sacrifício com a ovelha e o pano, outras tantas 

pessoas acatam o referido juramento [...] (SANTO, 2014, p. 35).  

           

 

O itàn também reflete o segundo aspecto do relato do Tata Paulo e está 

relacionado à responsabilidade de quem veste a saia de bananeira e à importância do 

conhecimento da função das aparições nas ruas de Acupe para aqueles que delas 

participam.  Quem veste a saia é responsável por evocar a ancestralidade, em um 

determinado tempo e espaço, uma obrigação que deve ser cumprida ou obedecida com 

responsabilidade, seguindo determinadas regras (juramento).  

Após o fim das aparições, o Nego Fugido só será retomado sob o vento suleste e 

o sol de tukula do domingo seguinte. O ciclo de aparições e intervalos se repete nos três 

domingos de julho, e somente no último domingo a figura do Rei de Portugal ganha 

destaque no itàn e tudo culmina com o ato da prisão do Rei - depois de mais uma série 

de repetições de emboscada, captura e comercialização de escravizados -, quando os 

tambores anunciam a primeira batalha pela liberdade: 

  

Olhaê sogboadan, tire a casaca de sogboadan (bis) 
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As Negas desmontam o círculo e investem contra os militares, tentando quebrar 

o cerco de segurança para capturar o rei, mas fracassam na primeira tentativa. A 

Madrinha lança no ar sua espada em defesa dos escravizado: é o lenço branco que 

interrompe a batalha em um pedido de paz e determina momentos de trégua na guerra. 

Os Caçadores que, até aquele momento do manifesto obedeciam às ordens do Capitão 

do Mato, são tomados pelas energias da saia de bananeiras evocadas pelos movimentos 

circulares dos participantes, se rebelam, juntam-se aos escravizados e passam a lutar em 

favor da alforria.  Simulando uma estratégia de guerra para obter êxito na captura do 

Rei, Negas e Caçadores se revezam à frente da batalha contra os Militares.  

 

[Frederico Tavares, Fidirico, 1994]
38

 O rei do Nego Fugido, ele 

trabalha com dois soldados, um do lado,  outro do outro, na frente o 

Capitão do Mato, e do lado, aqui, também a Madrinha. Então, na hora 

da luta os soldados metem as frente: a primeira, a segunda, agora na 

terceira eu luto também, que é a hora da prisão. 

  O Rei é capturado e, em seguida, o puxador canta:   

Capitão correu, Horácio do Mato sou eu (bis) 

  O Capitão do Mato foge da batalha e é acompanhado pelos militares, enquanto 

o monarca português é levado à praça pública e todos os que participam, aos gritos, 

exigem dele a carta de alforria, encorpando o coro dos escravizados:  

Queremos a carta de alforria (bis) 

Encurralado, o Rei responde - A carta de alforria está na mão dos Militares - Os 

negros insistem em cobrar a alforria do monarca e, em seguida, o Capitão do Mato, 

simulando gesto de arrependimento, retorna à cena; irônico e sorrateiro, passa a liderar 

o coro da exigência da alforria. Há, aqui, um aspecto do ato do Capitão do Mato que 

possibilita abrir camadas narrativas e reflexões sobre o comportamento ambíguo dessa 

figura mestiça (alguns letrados e outros não), geralmente, filho de mãe escravizada 

estuprada por um branco, não reconhecido pela Casa Grande, mas que “servia” aos 

                                                           
38

 - Frederico Tavares, conhecido na Comunidade por Fidirico, incorporou a figura do Rei de Portugal 
durante as décadas de 1980 a 1990.  Em anos anteriores (não foi possível precisar a data) ele atuava 
como tocador de atabaques no Nego Fugido e Ogan nas festas realizadas por Vovó Louriana.    
- Depoimento de Frederico Tavares no documentário Nego Fugido - Bahia Singular e plural, do Instituto 
de Rádio Difusora da Bahia- IRDEB, 1997.  



79 
 

interesses dos colonizadores, além de ser visto como traidor para os negros, que também 

não o reconhecem como um igual; uma figura destituída de identidade ou classe social e 

sem lado na disputa de poder,  aspecto que voltarei a discutir  no percurso do estudo.  

O Rei ordena que os Militares sejam encontrados e capturados, e os Caçadores 

saem em perseguição deles. O encontro entre as figuras dos Caçadores e dos Militares 

é marcado por mais uma guerra e, após uma longa batalha, os Militares se rendem e são 

obrigados a entregar carta de alforria para o Rei, que transfere para o Capitão do Mato 

a responsabilidade de ler a carta de alforria.  

É relevante que a figura que representa o rei de Portugal apareça numa 

encenação de batalha do Nego Fugido contra a escravidão, porque sua imagem está 

intimamente ligada aos conflitos e lutas contra o sistema escravista
39

. Os historiadores 

revelam que após a implantação das leis que previam o fim da escravidão, os setores 

escravagistas somaram esforços para retardar a supressão do tráfico transatlântico de 

cativos e a abolição definitiva da escravatura no Brasil, fatos históricos também 

representados na narrativa do Nego Fugido, com a batalha da prisão do rei e sua 

resistência em entregar a carta de alforria para os escravizados. 

Neste sentido, as reflexões acerca do ato da prisão do rei de Portugal parecem 

ser uma releitura das histórias orais que circulavam e circulam (em reminiscência) no 

Recôncavo sobre a Guerra da Independência do Brasil, na Bahia, na medida em que a 

declaração de Independência do Brasil, feita por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 

1822, não ocorreu da mesma forma em todo o território nacional, e as tropas 

portuguesas, que pretendiam manter o Estado da Bahia sob o domínio do governo 

português, encontraram resistência e houve inúmeros conflitos armados por toda a 

nação. A luta pela independência, no estado da Bahia, só foi vitoriosa após inúmeros 

embates – que, primeiramente, eclodiram no Recôncavo e se deslocaram até a cidade de 

Salvador, com a Independência da Bahia, em 02 de julho de 1823.  

                                                           
39

 Tomando como referência outros historiadores Isabel Rei escreve: “As primeiras limitações ou 
proibições ao tráfico transatlântico de cativos datam do início do século XIX. Elas tiveram início logo 
após a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, com o “Tratado de Aliança e Amizade”, 
firmado em 1810 entre Portugal e Inglaterra, quando se estabeleceram os princípios para uma futura 
abolição do tráfico transatlântico de cativos para a América Portuguesa. Portugal, no entanto, sempre 
buscou driblar acordos estabelecidos com os ingleses para o fim do tráfico. Assim, as pressões inglesas, 
diplomática e naval-militar, se intensificam a partir de 1831, quando o comércio de africanos para o 
Brasil foi definitivamente proibido por força de compromissos assumidos pelo governo do imperador D. 
Pedro I, no contexto das barganhas pelo reconhecimento da independência do Brasil. Através do tratado 
anglo-brasileiro de 13 de novembro de 1826, ficou previsto o fim do tráfico para dali a três anos. Este 
compromisso foi ratificado pela Coroa inglesa em 13 de março de 1827.” (REIS, 2007, p. 33, 34). 
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A atitude dos Caçadores e do Capitão do Mato, ao se posicionarem na batalha 

após a captura do Rei, em favor dos negros, também reforça a hipótese que defendi na 

dissertação Nego Fugido, o Teatro das aparições, sobre a influência da luta pela 

Independência da Bahia na narrativa do Nego Fugido
40

. A população baiana, das mais 

variadas origens de classe, etnias - indígenas, negros, mestiços - e que representavam 

distintas visões políticas, sobretudo os senhores de engenhos, uniram-se em batalha para 

derrotar as tropas lusitanas. Mas, embora o episódio da Independência da Bahia tenha 

formado uma espécie de ampla aliança entre os baianos, ao contrário do que se pode 

imaginar, as tensões e divisões de interesses aumentaram e motivaram levantes em toda 

a Bahia, fortalecendo o movimento em defesa da Abolição da escravatura (SILVA; 

REIS, 1989). Esses acontecimentos, provavelmente, contribuíram para que a 

comunidade de Acupe, por meio da narrativa do Nego Fugido, criasse, ou mantivesse, 

um discurso político em favor da abolição da escravidão, destacando o protagonismo 

dos escravizados em favor da alforria (PINTO, 2014, p.50).   

A guerra, um dos fios da trama que tece a narrativa da manifestação, não se 

limita ao contexto histórico da independência.  Tem relevância o imaginário que 

permeia os levantes malês e as guerras indígenas do recôncavo, que pode ser observado 

mais à frente.  

Como ato final da narrativa, na última encruzilhada que ocupa a cada ano na 

aparição o Capitão do Mato, de posse de uma folha de papel em branco, lê a carta de 

alforria em praça pública:  

 

 

 

                                                           
40

 Os relatos que envolvem as reflexões acerca das lutas pela independência, no Estado da Bahia, 
também nos apontam vestígios da possível existência da aparição no período em que o Recôncavo 
festejava a sua vitoriosa participação na batalha. A tradição oral de Acupe revela a presença do Nego 
Fugido nas ruas da comunidade desde 1846, como nos aponta Agnaldo Barreto: 
“Agnaldo Barreto, morador de Acupe, referindo-se a Florêncio Argolo, promotor público  nascido  em  
Acupe,  diz  que  ele  teria  buscado  informações  sobre  o Nego  Fugido  visando  realizar  pesquisa  na  
Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA)  e havia  descoberto  que  seu  avô  Miguel  Argolo,  dono  de  
saveiros  e  responsável  pelo transporte  de  pessoas  e  mercadorias  no  porto  de  Acupe,  presenciara  
a  brincadeira  do Nego  Fugido  nas  ruas  da  comunidade  ainda  criança.  Miguel  Argolo,  segundo  
Agnaldo, teria  morrido  em  1956  aos  110  anos.  Ele  teria  vivido  sua  infância  num  período  em  que  
a população  do  Recôncavo  comemorava  a  recente  participação  e  a  vitória  na  batalha  em favor  da  
independência  da  Bahia  e  que  os  debates  sobre  a  abolição  da  escravidão  no Brasil  se  
intensificavam  com a pressão popular, provocando vários levantes de  escravos, situação  que  gerou  
conflitos  e  traumas,  tanto  para  escravos  quanto  para  os  senhores  de engenhos” (PINTO, 2014, 
p.48, 49). 
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[Texto criado a partir do imaginário popular de Acupe]  

Senhoras e senhores! Por ordem de pena de morte do nosso rei, foi 

entregue a carta de alforria! Como todos nós sabemos, negros 

capturados na África foram trazidos como escravos para o Brasil 

para trabalhar nas lavouras de cana de açúcar, até que em 1880 a 

princesa Isabel libertou os escravos! E hoje nós estamos aqui para 

contar um pouco da nossa história... [essa parte pode mudar de 

acordo com o leitor da carta] viva a nossa liberdade, viva o Nego 

Fugido! 

 

Além do fato de que alguns capitães do mato eram letrados no período colonial, 

considero que encenar um dos maiores símbolos do sistema escravocrata no Brasil, 

sendo obrigado a ler a carta de alforria em praça pública, é mais um recurso de ironia 

com que opera a narrativa do Nego Fugido, e um elemento narrativo de exaltação da 

importância da resistência dos negros no processo de aquisição da liberdade. Em tese, a 

carta de alforria e a sua leitura seriam o único documento ou recurso escrito sobre a 

temática da escravidão que emerge na aparição. Sugiro que não haja foco de atenção no 

conteúdo descrito acima, mas sim, à ausência dele. Em algumas aparições do passado, 

dependendo da pessoa destinada a encenar a figura do Capitão do Mato, a carta era 

apresentada em um papel em branco, sem conteúdo escrito. Podem-se escolher dois 

caminhos de análise para a ausência do conteúdo escrito na carta: a primeira é que a 

comunidade de Acupe, até final da década de 1980, era composta na sua maioria de 

pessoas que não dominavam a escrita e, portanto, não sabiam ler. Os saberes e 

ensinamentos eram mediados predominantemente por transmissão oral e o responsável 

por “fazer o Capitão do Mato”, provavelmente um não letrado, “lia de memória” o 

conteúdo da carta de alforria
41

. 

                                                           
41

  Na dissertação Nego fugido, o Teatro das Aparições, relato a influência da oralidade e os conflitos e 
confronto de valores sociais e culturas com na introdução da escrita, por meio do ensino formal na 
comunidade: “ O processo de ensino/aprendizagem era decorrente de uma “educação informal” ligada 
às atividades cotidianas, como a pesca, a mariscagem e a agricultura familiar, além das atividades de 
“lazer”, como o “brincar” os caretas, mandus, bombachos, capoeira, maculelês, sambas de roda e nego 
fugido. Os traumas da escravidão e todo seu legado, ainda próximos, permeavam os saberes da 
comunidade, constituindo seu universo simbólico. A oralidade se articulava através de um pensar não 
verbal e predominantemente visual, tátil, sonoro e olfativo que conduzia a comunidade acupense ao 
caminho da sua formação identitária, que reunia conhecimentos coletivos e individuais dos moradores.  
Atualmente, a formação intelectual do acupense transita entre a “educação informal”, baseada nas 
práticas sociais e culturais acima citadas, na oralidade e nas memórias (reminiscências) da população e a 
“educação formal”, centrada na textualidade, nos modelos de ensino praticados nas escolas públicas e 
particulares. Também tem importância nessa formação a cultura de massa imposta pelas mídias 
televisivas. (PINTO, 2014, p.54)  
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  A presença da carta de alforria na narrativa da aparição é um ato relativamente 

novo se comparado à trajetória de um grupo quase bicentenário, pois foi introduzida 

pelo participante do Nego Fugido e pescador Valdeci Santana, Duzinho
42

, no início da 

década de 1980, quando este assumiu a liderança do grupo, após um longo período de 

ausência da aparição nas ruas de Acupe. Escutei Duzinho contar essa história em vários 

momentos da minha adolescência, relatar que o povo reclamava da ausência do grupo 

nas ruas e alegava que as atividades culturais das tardes de domingo do mês de julho 

estavam “fracas”. Acompanhado de seu compadre Florisvaldo
43

, saiu à procura das 

pessoas que participavam do Nego Fugido na época em que ele era criança, para 

aprender como operavam os atos da manifestação e colocar o grupo na rua. Foi nesse 

período que introduziu a leitura da carta na aparição. Para Duzinho, era estranho falar 

sobre escravidão sem o seu “símbolo maior”, a carta de alforria. 

 Incorporado na figura do Capitão do Mato, responsável pela leitura da carta 

atualmente, a segunda reflexão que fiz em relação à ausência de conteúdo na carta, hoje, 

é tomá-la como um dispositivo irônico. A ausência de conteúdo parece um recurso 

jocoso, sobretudo no momento em que atribui o feito à Princesa Isabel, além de reforçar 

uma perspectiva de que a escravidão não acabou com a Lei Aurea, em 1888. Porém, 

talvez para se contrapor ao argumento, em um último suspiro de jocosidade, a cantiga 

que a precede refuta a narrativa defendida durante as aparições – onde o protagonismo 

da liberdade é direcionado aos negros - e homenageia a Princesa Isabel, como 

concessora da Abolição.  

 

Yá yá me soltou (referindo-se à princesa Isabel).   

 

Essa é uma das interpretações recentes da cantiga, feita por integrantes mais 

atuais do Nego Fugido. Há outros entendimentos sobre a função narrativa dessa 

cantiga, relacionada à identidade da figura da Madrinha, analisada mais à frente. 

 Em seguida a essa cantiga, os puxadores imprimem o ritmo de samba de roda e 

dão início aos festejos do fim da escravidão.  

                                                           
42

 Valdeci Santana, (Seu Duzinho) que não revela sua idade, coordenou as atividades do Nego Fugido 
com Dona Santa entre os anos do final da década de 1980 e nos anos de 1999 participou da 
manifestação até o meado dos anos 2000.   
43

 Florisvaldo, conhecido na comunidade pelo apelido “Macaco”, não autorizou relevar seu nome ou 
idade, integrou o Nego Fugido até o início da década dos anos 2000.  
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Os atos que narram o sistema escravista no Brasil, na perspectiva aqui trazida, 

operam como narrativas fechadas, ações verticalizadas que se repetem sem alterar o 

discurso narrativo. Há dois elementos narrativos, recorrentes nessa descrição inicial da 

aparição: a repetição e a jocosidade com que a comunidade de Acupe se relaciona com 

o acontecimento histórico e, consequentemente, a memória social da escravidão. A 

prisão do rei, enfatizada com jocosidade, é um exemplo do repúdio da população 

acupense à “narrativa heroica da civilização ocidental”, (GILROY, 2001, p.368) que 

visa reconstituir a história do período colonial, a fim de minar o tempo entre passado e 

presente, para discutir a origens do racismo e da herança social da escravidão na 

diáspora. Um ritornelo ao processo de colonização na busca da origem dos processos de 

escravidão para embasar os debates sobre fascismo e racismo na modernidade. É o 

mesmo que dizer que não dá para entender o fascismo e o racismo, nas discussões 

atuais, sem considerar a colonização e a escravidão como fonte e origem. Creio que esse 

é o percurso reflexivo realizado por Paul Gilroy, quando propõe a redefinição do 

entendimento sobre temporalidade entre passado e presente, nos conflitos a respeito da 

memória social da escravidão, ao debater os problemas relacionados à ambivalência 

entre tradição e modernidade e suas respectivas temporalidades na construção de uma 

consciência política e os conflitos nas mudanças da produção literária de intelectuais 

negros em África e em suas diásporas (GILROY, 2001). Percurso que sigo, também, ao 

abordar os aspectos narrativos de repetição exaustiva, a jocosidade e as mudanças na 

experiência estética do Nego Fugido.  

A repetição é a chave da recuperação de uma consciência, da reorientação de 

valores coletivos e da reorganização social de uma África interrompida pela escravidão, 

reivindicada pela narrativa imaginária da heroica revolta dos escravizados que enfatiza a 

supremacia do negro sobre o branco, com a escravização do rei europeu. Questões com 

que as vastas expressões da cultura popular do Brasil podem contribuir, especialmente 

em termos de reconhecimento da identidade e autoestima da população negra e 

quilombola. 

 No estudo anterior sobre o Nego Fugido, analisei os relados de antigos 

moradores em algumas cidades do Recôncavo, sobre a existência, no passado, de 

expressões culturais com temáticas quilombolas – nomeadas como brincadeiras de 

quilombo - e observei manifestações culturais com temática e estética similares àquelas 

que identifiquei na Bahia e que estão presentes em vários Estados do Nordeste, onde são 

chamadas de danças de quilombo. Há um conjunto de expressões cênicas e culturais no 
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Brasil cujo tema central são os conflitos e a resistência quilombola; no entanto, neste 

trabalho, defendo que a escravidão gerou, em cada localidade, seus próprios sistemas, 

códigos, resistências e lutas, e o Nego Fugido é uma manifestação baiana desse gênero, 

influenciada pelos acontecimentos históricos ocorridos na região e pelas tradições orais 

que caracterizam essa comunidade. (PINTO, 2014, p.51) 

Muitos moradores antigos de Acupe relatam que as aparições sofreram 

mudanças no decorrer do tempo, como revelam as palavras de Seu Bargada, em 

entrevista:  

 

 [Seu Bargada, 75 anos, 2019] Na minha época de menino não tinha 

a carta de alforria. Eles escolhiam antes as ruas que iam dançar. Ali 

eles armavam uma palhoça [caramanchão/quilombo] e a emboscada 

acontecia dentro dessa palhoça. O rei não andava pela mesma rua que 

os escravos como eles fazem hoje, e a brincadeira só acabava quando 

eles conseguiam capturar o rei.  

 

Diferenças que se repetem, nas lembranças de Tia Conceição: 

 

[Tia Conceição] Na minha época de menina, o Nego Fugido saia do 

largo da padaria, naquele tempo não tinha a padaria e nem aquelas 

casas ao lado, era um largo, tinha uma amendoeira grande no meio do 

largo e as bananeiras no terreiro da única moradora do largo.  A gente 

ficava ali, eu, mamãe e outros, sentados nos troncos das árvores 

caídas. O escravo ficava amarrado no tronco antes da saída do grupo, 

vinha um... dava uma cachaça, dava uma água, fazia chacota dele. Seu 

Nezinho e Louriana que era os mandatários do Nego Fugido.  Depois 

chegava os Caçadores e arrastava ele pra rua. Hoje é bom que tem a 

Madrinha, antigamente não tinha, Louriana não entrava na luta, ela 

comandava o afoxé que se apresentava antes do Nego Fugido.   

 

Suponho, a partir dos relatos e do ano de nascimento de Tia Conceição, 1921, 

que suas primeiras vivências com o Nego Fugido nas ruas de Acupe são do final da 

década de vinte e início da de trinta - entre 1928 a 1935. O largo da Padaria, ilustrado 

pelo artista acupense Romildo Almeida, a partir dos relatos de Tia Conceição durante as 
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atividades dos projetos do Laboratório de Sensibilidade, é uma encruzilhada que faz 

fronteira entre a região da Rua Direta/ Direita e o porto de Acupe, com o território em 

que ex-escravizados e seus descendentes passaram a ocupar, sob os pés do morro do 

Alto do Cruzeiro, após a abolição, hoje reconhecido como território quilombola de 

Acupe.  

Fig. 10 Largo da Padaria, desenhado a partir dos relatos de Tia Conceição.   

         

             

  

 

 

          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ilustração: Romildo Almeida, 2020  

 

Fig. 11 Foto atual do Largo da padaria 

                           

Foto: Monilson Mony Tolonã, julho de 2021 
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O encontro, narrado acima, com o Capitão do Mato, em 2017, revela que a 

moradora da Rua da Torre reconhece o ato da leitura da carta de alforria como um 

elemento simbólico – “Vá ler a carta de alforria pra soltar o povo” -, embora ela tenha 

sido introduzida na aparição no início da década de 1980, como já dito. Questão ainda 

mais relevante sobre as mudanças no Nego Fugido, que aparece na fala da moradora, é 

a maneira como antigos participantes, a maioria deles, que provavelmente vivenciaram 

o período da escravidão, a exemplo de Vovó Louriana, reviviam o período da 

escravidão com a mesma violência e atrocidade que o sistema escravista impôs à 

população negra na diáspora. Simular negros escravizados, amarrados em um tronco e 

ridicularizados pela comunidade, também negra, é um apelo à violência, e negociação 

da dor e do sofrimento que não cabe na atualidade. Com a memória social da escravidão 

em reminiscência em Acupe, a negociação do sofrimento é de outra ordem social e 

ganha outros rumos, embora sua origem esteja na escravidão. Mais à frente, avançam as 

discussões sobre as possíveis origens da manifestação e sua suposta relação com cultos 

secretos aos voduns que aconteciam no Acupe e sua relação com os pais e parentes de 

Vovó Louriana.  

Nas palavras de Tia Conceição e de Seu Bargada, fica evidenciado que o Nego 

Fugido tem sofrido mudanças no decorrer do tempo: códigos e elementos simbólicos 

nascem, outros se encantam ou morrem. Tais questões remetem à ideia de 

temporalidade e ambivalência entre passado e presente na manifestação. A bem dizer, a 

narrativa do Nego Fugido não está apartada das histórias “de fuga de cativeiro, do 

poder redentor do sofrimento e os triunfos dos fracos sobre os fortes, que dominavam a 

respeitável produção cultural negra durante o século XIX” (GILROY, p. 374, 2001), 

temas que estão no cerne das críticas e das mudanças da literatura negra na 

modernidade, e dos conflitos entre a produção popular intelectual escrita e oral. O Nego 

Fugido refuta a noção de que a “escravidão, tão profundamente imersa na modernidade, 

fica esquecida” (GILROY p.356, 2001) nos debates contemporâneos dos movimentos 

antirracistas e antifascistas, sobretudo pelo pensamento afro-centrado. Para nós, 

participantes da aparição, há nesse aspecto narrativo de apelo à jocosidade e repetição, 

além do que apontei acima, a ruptura de uma visão de África romantizada pela produção 

literária negra do passado e a reparação histórica da escravidão contada pelas narrativas 

eurocêntricas e hegemônicas. 
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1.3. A poética subterrânea dos orikis e a evocação da cena na aparição  

 

“Tambor é que começa tudo” 

 “... Quando escuto o chamado do atabaque..” 

 Atender ao chamado do tambor no contexto do Nego Fugido é responder 

invariavelmente a um sistema litúrgico de organização sociorreligioso do qual 

participam muitas vozes, ou seja, começa entre eles, os tambores, e ecoa nas outras 

vozes. Os ritmos dos tambores, acompanhadas das cantigas e suas respectivas letras e 

significados, são vozes sobre vozes, de narrativas negras, recheadas de complexidades. 

 A aparição acontece sob o ritmo do quarteto: agogô e três atabaques - Rum, 

Rumpi e Lé -; mantendo uma estrutura rítmica encontrada nos cultos dos candomblés do 

Recôncavo da Bahia e Salvador. Sobre as vozes do trio de atabaques se construiu a 

liturgia dos cultos do candomblé na diáspora, com base em um sistema lexical africano 

chamado de língua-de-santo, em que “há predominância de um vocabulário de base 

ewê, principalmente das línguas fon e ewê do Benin (ex-Daomé) e Togo, entre as que se 

denominam de jeje e mina [;] de base iorubá do Benin e da Nigéria [,] entre as que se 

dizem nagô, queto e ijexá; de base banto[,] entre as conhecidas por congo e angola” 

(CASTRO, 1983, p.83). Para a linguista Yeda Pessoa de Castro, esse arcabouço 

linguístico africano em diálogo, e de aparente forma portuguesa,  

 

[...] compreende uma terminologia religiosa operacional, de caráter 

mágico-semântico [...] que repousa sobre sistemas lexicais de 

diferentes línguas africanas que, provavelmente, foram faladas no 

Brasil durante a escravidão, vindo a constituir uma língua ritual, 

mítica, que se acredita pertencer à nação do vodum, do orixá ou do 

inquice e não a determinada nação africana política atual. (CASTRO, 

1983, p. 84)  

 

 Yeda Castro teve contato com as letras das cantigas do Nego Fugido através do 

escritor e professor da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, Nélson de 

Araújo. O pesquisador coordenou uma extensa pesquisa realizada na década de 1980, 

com estudantes da então Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC-UFBA), sobre as 

manifestações populares da Bahia, que resultou na publicação dos três volumes do livro 

Pequenos Mundos: um panorama da cultura popular da Bahia. Na edição TOMO I, 

Araújo faz um breve relato sobre o Nego Fugido, no qual demonstra interesse nas 
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cantigas entoadas por Domingos Preto, embora suponha ser mínima, de resto, a função 

referencial dos cantos com a ação e identifica múltiplas referências de termos e 

expressões nas cantigas do Nego Fugido (ARAÚJO, 1986). Agnaldo de Oliveira 

Barreto, comerciante e historiador autodidata de Acupe e o principal contato de Nélson 

na comunidade na época, fala das inúmeras trocas de mensagens, por “bilhetes”, e 

reafirma o interesse do professor pelas cantigas, como aparece em uma única 

correspondência oficial enviada por Nélson: 

 

Fig: 12 Carta de Nélson Araújo para Agnaldo de Oliveira Barreto, em 1986.  
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 A carta de Nélson de Araújo reforça a compreensão que persigo no decorrer 

desse estudo, de que o “Velho Domingos”, (Domingos Pretos), filho de Vovó Louriana, 

era um grande conhecedor das cantigas do grupo e um dos poucos detentores de saberes 

sobre a origem étnica da manifestação, conhecimentos reconhecidos pelo olhar 

experiente do professor da UFBA.  

 O pesquisador parece identificar nas práticas e saberes orais das pessoas mais 

antigas de Acupe, caminhos para possíveis traduções das cantigas e compreensão sobre 

o Nego Fugido, isso porque, já naquela época, esses conhecimentos não circulavam 

entre os moradores mais novos da comunidade. No seu relato, o pesquisador reconhece 

que  

Domingos Néri dos Santos tem algum domínio sobre o sentido dos 

versos e termos não-portugueses desses cantos. Tais expressões 

foram submetidas à apreciação da linguista Yeda Pessoa de Castro, 

para quem, ‘à primeira vista (pertencem) ao sistema lexical de base 

jeje-nagô, modificado pela interferência linguística do português 

(ARAÚJO, 1986, p.86). 

 

 Muitas cantigas entoadas por Domingos Preto não foram publicadas no livro, 

embora apareça uma lista maior de cantigas do que na carta enviada para Agnaldo 

Barreto.  

 

Fig. 13 Transcrição das cantigas entoadas Por Domingos Preto por Nélson de Araújo, em 1986.  
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 Algumas dessas cantigas são evocadas até os dias de hoje, e outras foram 

esquecidas pelos integrantes atuais do Nego Fugido por serem entoadas por lideranças 

do passado em atividades anteriores ou posteriores à manifestação pública. Em 

entrevista realizada em setembro de 2020, Agnaldo Barreto relatou que em um dos 

bilhetes enviado por Nélson de Araújo, o pesquisador se mostrou preocupado em 

publicar as letras das cantigas no livro Pequenos Mundos, haja vista não ter sido 

possível traduzi-las com afinco e por não ter conseguido retornar à comunidade e 

continuar a pesquisa com os moradores mais velhos de Acupe.  

 Em uma das cantigas, sobressai a informação “perdido na gravação”, que se 

refere a perda de conteúdos gravados (palavras, versos ou estrofes). Essa ausência da 

palavra na carta é substituída no livro pela expressão “eu sou da três coluna”, o que 

supõe a continuidade da pesquisa, o interesse do pesquisador pelas cantigas ou a 

possível interferência da análise de Professora Yeda. Há também referência a uma “ilha 

do nagô”, apontando uma possível origem étnica da manifestação e uma pista para a 

análise de Yeda, veredas pelas quais também caminho no decorrer desta pesquisa.  

A relevância das discussões de Yeda Pessoa de Castro sobre a constituição da 

língua ritual africana, bem como sobre as subjetividades na sua recriação em território 

da diáspora, para esta pesquisa, se mostra pela descrição de uma organização 

socioambiental de grupos étnicos por meio do saber oral e de práticas concebidas 

através do poder da palavra, entendida como força impulsionadora da recriação e da 

reorganização social de territórios colonizados. As rebuscadas estratégias de 

manutenção de um ethos e a luta pela inserção social, em uma sociedade hierárquica, 

como afirma Flávio Barros, são reflexões instigadoras que as práticas do candomblé 

podem impor a quem pretende decodificar a sociedade brasileira (BARROS, 2000). E, 

no caso desta pesquisa, as expressões da cultura afro-brasileira, entendidas como 

reelaboração dos cultos sagrados para práticas cênicas, podem oferecer pistas sobre 

outros caminhos de criação da cena.   

O Nego Fugido é um recurso artístico de reorganização social de Acupe que 

cria, e se recria, a cada aparição, através da subjetividade gerada do trânsito ou 

deslocamento da estrutura litúrgica do candomblé para as práticas dos manifestos 

cênicos. Ou seja, a análise dos tambores está relacionada aos momentos específicos em 

que se canta uma cantiga, o seu conteúdo e suas letras. Por essa ótica, é possível analisar 

a organização cênica do Nego Fugido apoiada na ideia de ato consuetudinário, da 

recriação de sua estrutura narrativa e da força da palavra como elemento pautado na 
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epistemologia do tambor, enraizada num arcabouço de práticas sagradas ritualísticas - 

como cânticos e evocações da natureza, expressões referentes a crenças, costumes 

específicos, cerimônias e ritos mágicos - comportamentos amplamente codificados 

pelos participantes das nações dos candomblés. 

 Os cultos afro-brasileiros são fontes virtualmente inesgotáveis de ritos e 

símbolos. Há, na prática do candomblé, uma variedade de cantigas, orações, um 

complexo simbólico que se desenvolve no tempo e no espaço.  Os cantos litúrgicos 

constituem importante fonte de compreensão do ritual, elemento fundante na prática dos 

candomblés, e atuam como evocadores das danças e dos atos, seguindo certo sistema 

tradicional no desenvolvimento da festa. As práticas da “casa de santo” são expressivas, 

simbólicas e funcionais, e cada momento específico é acompanhado por uma cantiga 

adequada ou um tipo de ação. Seu conteúdo e suas letras são indissociáveis das danças e 

dos mitos e falam sobre acontecimentos místicos e históricos, qualidades e virtudes, 

defeitos e conflitos dos caboclos-nkisi-vodum-orisás.  

A partir dos depoimentos de Tat’etu Ria Mukixi Mutalange - Paulo Henrique da 

Cruz, os bàbálórìxàs (sacerdotes do candomblé e zeladores do orisá) -, Gilson da Cruz 

de Santo Amaro e Roberto de Obaluayê, e a Jibonã (quem dá caminho ao nascimento, 

pai/mãe criadeira) Daiane D’Oxum do Ilê Asé Yá Sitomim, e em consulta ao livro Ewé: 

A chave do portal, do bàbálórìxsà Marcio de Jagun, localizei diversos tipos de cantigas 

dos candomblés. Identifiquei aquilo que é similar à aparição, numa ordem temporal, 

além das situações características entre as nações, de acordo com cada momento da 

liturgia dos candomblés, mesmo sabendo que há alguns aspectos que diferem de ilê 

(casa) para ilê, mesmo numa mesma nação
44

, como descrevo a seguir: 

 

a) Cantigas “da porteira para dentro” (preliminares às festas públicas):  

 São cantigas da sàsányì (momento que consiste na colheita, preparo e maceração 

das folhas e alimento ritual (com a presença ou não do Òrísá Òsányin), para obter, das 

ervas, suas propriedades materiais e espirituais (JAGUN, 2019, p.195); cantiga de orô 

(prática da matança de animais para oferenda às entidades); cantiga em prática do bori 

                                                           
44

 O termo “nação” é usado no candomblé para distinguir seus segmentos, diferenciados pela linguagem 
utilizada nos rituais, o toque dos atabaques, a liturgia. A nação também indica a procedência dos 
escravizados que lhe deram origem na nova terra e das divindades por eles cultuadas. (Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o_(candombl%C3%A9). Acesso em: 03.02. 2022. 
Nessa tese interessa a perspectiva da encruzilhada entre as práticas liturgicas dos candomblés do Brasil 
e a polifonia dos saberes e discursos que podem surgir dessa relação. 
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(yorubá: dar comida, fortalecer a cabeça), ebó (ioruba: presentear, sacrificar); cantiga de 

padê (yorubá: prática de pedi licença e alimentar Esu, antes da festa pública); rezas de 

ori (yorubá: cabeça); cantigas de àdahún (ritmos sacros para evocação das entidades 

durante o processo de confirmação de seu desejo de feitura).   

 

b)   Cantigas para festas públicas:  

 Cantigas de siré (yorubá: cerimônia pública/fazer festa, brincar/diversão) antes 

da evocação do caboclo/nkisis/orisá/ vodum; cantigas de fundamentos para evocar as 

divindades; cantiga de entrada das entidades no barracão depois de serem devidamente 

arrumados para apresentação pública; cantigas de saudação “salvar” a roça (sequência 

de três músicas); cantiga de dáhún (momento em que as divindades respondem às 

cantigas por meio da dança e dos gestos/atos, elaborando coreografias de acordo com o 

ritmo entoado que narram seus itàns); cantigas de fundamentos para evocar, “chamar 

outras entidades em terra”, durante o dáhún ou outras atividades; cantigas que 

acompanham as expressões narè, awló ou dorò dia, para despachar as divindades.  

c) Cantigas para festas públicas especiais (em alguns casos pode variar ou divergir 

de acordo com o terreiro ou nação):  

 Cantigas de oiê, usadas na confirmação e transmissão de cargos como para  

“suspender” um  Ogã, uma Ekede ou confirmar Ebomis; cantigas para entregar deká, em 

festa pública; cantigas de procissões, caminhadas (mais comum no terreiro jeje, 

exemplo: o Boitá); cantigas para festas específicas de orixás que envolvem comida, a 

exemplo do olugbajé (festa em homenagem a Obaluayê); cantigas para retirada dos 

apetrechos depois de ter servido o alimento; cantiga de roda de bani (para chamar 

Xangô ou virar qualquer pessoa que não recebe a divindade Omolu); cantiga de roda 

Oxóssi;  cantiga de roda de Oxum (ìpètè: pra chamar orisás). 

 Babá (pai) Gilson da Cruz relata o caráter festivo do Nego Fugido e relaciona ao 

siré do candomblé. É exatamente na encruzilhada das práticas dos batuques em cultos 

às divindades africanas e afro-brasileiras que suponho e busco o nascedouro poético do 

Nego Fugido. Veja o que o pensa sobre isso Mestre Dó, puxador de ritmo do grupo: 

 

[Mestre Dó, Puxador] Eu faço uma pilera [graça, provocação] com 

você em forma de cantiga - Vou dizer a meu senhor que a manteiga 

derramou.  Aí você me responde na mesma altura, cantando também - 

a manteiga não é minha a manteiga é de yoyô [A manteiga é do 
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senhor de engenho, o prejuízo é dele] - Essa é a brincadeira da 

cantiga. Isso se aprende na roça, isso é coisa de candomblé.   

 

 O puxador relaciona o caráter musical em forma de diálogo (conversa cantada 

ou jogo de pergunta e resposta) da cantiga do Nego Fugido à prática sacra do 

candomblé. O etnomusicólogo, maestro e produtor musical do documentário Nego 

Fugido, realizado pelo projeto Bahia, Singular e Plural – IRDEB, 1997, Frederico 

Meireles Dantas (Fred Dantas), comenta aspectos musicais da aparição. 

 

[FRED DANTAS, 1997] É uma preciosidade porque é a música do 

candomblé fora do candomblé. É uma raridade porque toda música 

do candomblé ela é sagrada, ela fala de orixá e ela é uma música 

sagrada para ser cantada no culto, as pessoas que pega, canta por 

fora, transforma, mas essa daí não, é saída de dentro da tradição do 

candomblé, mas não é uma música do culto. Mas toda a sistemática, 

os instrumentos são de candomblés, a construção das melodias é de 

candomblés, o padrão de voz é de candomblés, a ginga com que eles 

cantam é de candomblé. Mas é uma música à parte, saída de 

candomblé que se tornou profana, narrando uma saga, narrando a 

história do negro.     

 

  As cantigas da aparição se estruturam por frases ou estrofes curtas e orgânicas 

que operam pela repetição e justaposição de palavras que ora se complementam ora se 

opõem e parecem se constituir de “[...] uma espécie de colagem verbal, cujos blocos 

linguísticos, ou unidades temáticas, não possuem uma ordenação rigorosa (RISÉRIO, 

2012, p.42,43), frases construídas na justaposição de verbos para indicação de palavras 

que propõem ações, sem uma preocupação métrica ou linear, aspectos narrativos que 

analiso a luz dos pensamentos sobre a poética dos orikis Orixás.    

 Implica-se na observação das estruturas dos orikis a compreensão do universo 

semântico afro-brasileiro em que não se busca o purismo de ordem regressiva e não se 

excluem as possíveis distorções, comuns ao caráter dos idiomas tonais quando 

submetidos às traduções daqueles que ignoram as artimanhas de uma língua 

polissintética. O pesquisador e escritor Ildásio Tavares alerta acerca dos riscos, 

temeridades e ciladas da aproximação dos orikis mais longos e dos incautos e vorazes 
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tradutores, que ignoram as distinções entre línguas africanas e europeias e que “invadem 

uma língua polissintética para transportá-la à mais exígua polissemia das línguas 

analíticas, sem sequer imaginar que entre estas existe o desfiladeiro das línguas 

sintéticas”. (TAVARES, 2000, p.213) Reconhecem-se, dessa maneira, as questões que 

envolvem os equívocos e distorções nos trânsitos das traduções, sobretudo quanto se 

refere a idiomas tonais, no entanto, na observação das cantigas do Nego Fugido, 

compreendidas como elementos evocativos e criação de visualidades, teatralidades e 

corporalidades, foi localizado - a partir de uma língua prática e efêmera falada nas 

comunidades de terreiros de candomblés e dos quilombos – um lugar de encruzilhadas 

entre línguas distintas, tantos as europeias quanto os idiomas africanos, irmão, que 

geram distorções, equívocos mas, também, produzem funções fonéticas que, longe de 

reduzir símbolos e sentidos, permitem estender as percepções sobre o dialeto de terreiro 

e sobre os neo-orikis orisás, cânticos de louvor também narrativos,  invocatórios e 

presentificadores.  

 São, pois, esses aspectos da música do candomblé que observo no Nego Fugido, 

a fim de identificar como atuam na sua narrativa, nas suas formas operantes e nos seus 

elementos simbólicos e funcionais, na medida em que são escolhidas pelos puxadores 

de maneira improvisada, a partir de um acervo da memória coletiva e das relações 

imediatas com a cena. Além disso, analiso como suas letras traduzem elementos 

efêmeros, ou seja, evocam atos/ações que servem em um momento específico para 

mobilizar a construção cênica. O entendimento é que, ao entoar a cantiga, evoca-se 

intimamente um corpo, uma dança, um gesto ou ação. 

 Durante a produção de gravação do documentário do IRDEB, em 1997, alguns 

participantes antigos do Nego Fugido, ligados aos batuques e aos cultos às divindades 

africanas ainda estavam vivos. Eu acompanhei grande parte do trabalho de produção e 

lembro que esses participantes não foram entrevistados para comentar acerca das 

cantigas do grupo, salvo a contribuição de Domingos Preto, ou seja, os aspectos 

rítmicos, musicais e narrativos do Nego Fugido não estavam em evidência durante as 

entrevistas. Creio que as observações de Fred Dantas partem dos aspectos evidentes, já 

ressaltados, daquilo que é possível analisar em termos gerais sobre os aspectos técnicos 

das cantigas do candomblé, mas, ainda assim, o pesquisador aponta reflexão 

significativa acerca de relações de musicalidade entre as cantigas dos terreiros com as 

cantigas do Nego Fugido, que precisam ser observadas mais de perto. Até o momento 
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não conheço estudos específicos sobre os aspectos musicais do Nego Fugido que 

identifiquem seus possíveis padrões rítmicos e sua função narrativa na aparição.   

  Pautado na observação dos elementos litúrgicos dos candomblés que mesclam 

português, yorubá, ewe-fon, adaptados a narrativa das aparições, identifiquei que as 

cantigas obedecem a certa ordem temporal, com momentos de ruptura de acordo com o 

acontecimento cênico. Há, nessa discussão sobre rito e temporalidade, dois aspectos 

narrativos que coloco em evidência. 

 O primeiro aspecto é o simbólico, os códigos, os significados das cantigas e sua 

funcionalidade na operação dos atos que exerce um fio condutor de poética que narra 

histórias, fala de origem e identidade étnica por meio de um manifesto de resistência à 

escravidão. Para analisar, com afinco, a subjetividade na recriação de imagens do 

passado e seus aspectos socioambientais, será necessário traduzir algumas cantigas 

entoadas em idiomas africanos.  

 O segundo aspecto é a ressalva de que algumas dessas músicas são cantadas e 

mantidas pela tradição oral da comunidade de Acupe há séculos, não sendo escritas ou 

gravadas e que, embora tenha passado por significativas alterações das letras, foi 

preservado o seu sentido simbólico, sua função na narrativa cênica. Não se pode perder 

de vista que no plano da recriação de uma realidade subjetiva, como é o caso dos cultos 

às divindades africanas no Brasil e da sua reelaboração durante as aparições, “qualquer 

mudança que se opere no sistema linguístico dessa língua refletirá necessariamente uma 

mudança na imagem dessa realidade” (CASTRO, 1983, p.85).  

 Submeti as letras das músicas do Nego Fugido às apreciações e traduções de 

intelectuais orgânicos dos saberes e das cantigas do candomblé. A observação das letras 

da manifestação revelou um emaranhado de palavras em yorubá, fon, ewe-fon, 

misturado ao português. As cantigas que apresentam letras em yorubá foram analisadas 

ou traduzidas pela Jibonã Daiane D’Oxum, o Bàbálórìsà Roberto de Obaluayê e 

submetidas aos conhecimentos antigos e ancestrais, sobre Acupe, de Silvia Lopes, 

ialorisá (mãe, zeladora de orixá) do Ilê Oyá Bomim; em algumas questões, recorri 

também aos escritos de Mãe Stela do Oxossi (SANTOS, 2014) Marcio de Jagun 

(JAGUN 2015, 2019). As que apresentam letras em ewé-fon foram submetidas à análise 

de Raimundo Melo, Rondenvá do terreiro Zoogodô Bogum Malê Rundó, em Salvador; 

do Huntógan Paulo Fiz e de Doté Amilton Costa, ambos do terreiro Savalu Vodun Zo 

Kwe, em Salvador, e do pesquisador beninense Kwami Fleury Serge Kiki.  
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  A fim de organizar as discussões e criar um direcionamento da reflexão, 

identificarei as cantigas por números, embora não haja, durante a aparição, uma 

organização rígida entre elas, e que serão divididas seguindo alguns caráteres 

estruturantes das cantigas dos candomblés, que também aparecem como aspectos 

narrativos no Nego Fugido: cantigas de fundamentos (pedido de licença e abertura) e 

cantigas de dàhún (dança, gestos/atos ou ações das divindades evocadas).  

 

Cantigas de Fundamentos 

 

Cantiga 1 

Forma atual do canto:  

Puxador  

Cativeiro de ia aí dá licença aè maior Kwè ( bis) 

Cativeiro, ô cativeiro 

Cativeiro, ô cativeiro 

Cativeiro, cativeirar 

Ô cativeiro, cativeirar (bis) 

 

 Negas  

Cativeiro de ia aí dá licença aè maiò Kwè ( bis) 

Cativeiro, ô cativeiro 

Cativeiro, ô cativeiro 

Cativeiro, cativeirar 

Ô cativeiro, cativeirar (bis) 

 

Termos em fon: 

Yayá = mãe, senhora 

Aè maió / maiò = nan ylor = eu vou chamar 

Kwè = xwe = casa 

 

Termos em yorubá: 

ayê = terra 

maió = grande 
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 Kwami Kiki não conhece a aparição do Nego Fugido e não sabe em que 

contexto da encenação as músicas são evocadas; ele a traduziu como cativeiro de mãe, 

da licença para eu chamar a dona da casa. A palavra Yá (mãe) pode ser entendida 

como senhora, proprietária do engenho, indicando, no verso, um sentido de ser um 

pedido de autorização aos donos de engenho para que os escravizados pudessem realizar 

os batuques e evocar seus ancestrais, reverenciados na cantiga como divindades 

superiores. E a palavra Kwè (casa) pode ser traduzida por terra, o que permitiria 

construir a frase em português com o sentido de chamar a dona da casa maior, a terra. 

As palavras aè e maiò / nan ylor foram traduzidas em fon porque aparecem ao lodo de 

Kwè, outra palavra do idioma.  No entanto, não se pode descartar a influência da língua 

yorubá na cantiga, e ao substituir as palavras fon por aiyê (terra) e maió (grande), que 

tem fonética parecida com o português, é possível construir uma tradução dessa cantiga 

em uma múltipla perspectiva, em uma encruzilhada de três pernas (português, iorubá e 

fon) e, dessa forma, os versos teriam a seguinte tradução: 

 

Cativeiro da mãe (sinhá, senhora escravagista), 

da licença para cantar, 

saudar e reverenciar minha terra (África, voduns / orixás), 

a casa da grande mãe (a terra/planeta) 

 

 Para os participantes do Nego Fugido, essa é uma cantiga de fundamento e está 

relacionada à ideia de resistência à escravidão, de ruptura ao cotidiano do trabalho 

forçado com a prática dos batuques: cantar, dançar e tocar tambor em memória da 

África. A fim de elucidar essa questão, tomo como referência o jogo de palavras que a 

cantiga propõe: cativeiro, transforma-se de um substantivo masculino para um verbo de 

ação – cativeirar -, que parece conclamar os escravizados, opondo-se à ideia de 

cativeiro e se tornando um ato de negação e de resistência à escravidão.  De qualquer 

forma, em ambas as traduções, conservam-se a estrutura semântica da cantiga e as ações 

narradas: tocar, cantar, dançar para evocar os deuses africanos como ruptura e resistir à 

escravidão
45

. Esse caráter multi-ato de batucar /cantar /dançar das práticas artísticas e 

culturais africanas é destacado por vários pesquisadores, a exemplo de Fu-Kiau, 2001; 

Carvalho, 2006; Ligiero (2019).   

                                                           
45

  Vale ressaltar que a expressão “cativeiro, cativeirar” também se faz presente no conjunto de cânticos 
dos caboclos.  



99 
 

  As entrevistas com perguntas e respostas, acompanhadas de gravação de áudio e 

vídeo com os participantes do Nego Fugido, nunca se mostraram produtivas. Eles são 

sempre sucintos com as palavras e evitam algumas questões. No entanto, há algum 

tempo percebo que respondem bem a provocações em momentos de atuação no 

cotidiano, seja no trabalho, durantes as aparições ou nos cultos de candomblés, no caso 

dos puxadores. Em vários momentos, me aproximei do Mestre Dó em festa de terreiro, 

para provocá-lo. Em uma dessas oportunidades, ele assumia o Rum do “candomblé de 

Seu Toinho”, no Alto do Cruzeiro. Cheguei perto dele e soprei uma pergunta sobre essa 

cantiga, questionando sua função nas aparições:  

 

[Mestre Dó, Puxador do Nego Fugido] Cada cantiga tem sua 

função... No candomblé não tem o padê? Tem música de abertura que 

a gente canta que a gente não sabe o efeito que ela tem - é Exu - Quer 

dizer, Exu tá ali, rondando, procurando sangue. Quem vai lá de peito 

aberto? [sem proteção/ desprotegido].      

  As palavras do mestre confirmam a função de pedido de licença da cantiga, 

porém, na sua concepção, a autorização para início das aparições cabe à divindade Esú, 

não aos senhores do Engenho. E Mestre Dó aponta outras cantigas que têm a mesma 

função na encenação;  

 

Cantiga 2  

Forma atual do canto:  

Puxador  

Valu , vau , valu,  valu vou kwe ô (bis) 

Negas  

Valu, vau, valu, valu vou kwe ô (bis) 

 

Forma cantada no passado, em fon
46

:  

Valu, valu, valu ,  

valu dó  kwe  ò,  

valu do kwe  maiò vá 

                                                           
46

 Identificado a partir da forma como a cantiga é entoada por Dona Santa, comparado à citação de Doté 
Amilton, no seu depoimento em fevereiro de 2019.   
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Termos em fon: 

Valu: Savalu (cidade de Savalu –Benin)
47

 . 

Dó = está na 

Kwè = xwè = casa 

Ò = na 

Maiò vá = man ylor = vou chamar 

Vá: Savalu 

Tradução: 

Savalu, você está na casa de Savalu (sob sua proteção), 

vou chamar a dona da casa (Savalu, Nanã) 

 

 Subi a ladeira do Curuzu, na região central da cidade de Salvador, perseguindo a 

pista da palavra Savalu, para conversar com Amilton da Costa, Doté (sacerdote e 

zelador de Vodum) do terreiro Jeje-Savalu Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe
48

 e cantei 

essa cantiga para ele. 

 

     Fig 14 Depoimento no Terreito Savalu Vodun Zo Kwe, no Curuzu, Salvador- Ba 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              Foto: Monilson Mony, janeiro de 2020.     

                                                           
47

 Traduzido por Kwami Kiki. 
48

  Terreiro Savalu, subnação Jeje, tombado em 2016 com base na Lei de Preservação do Patrimônio 
Cultural do Município de Salvador (8.550/2014) que, segundo Doté Amilton, representa a terceira 
geração do Cacunda de Iá iá. Terreiro criado na década de 1920 por Doté Sinfrônio Elói Pires, filho de 
Azunsun, nome iniciático Zuntono, sucedido por sua esposa, mãe Tança - Constança da Rocha Pires, filha 
do vodum Siminu Nanã, nome iniciático Ajausi, era localizado numa região que hoje compreende o 
bairro de Mata Escura e o Centro Administrativo da Bahia – CAB, no bairro de Sussuarana. Doté Amilton 
relata que na sua adolescente ouvia os mais velhos do terreiro dizer que antes de se instalar em 
Salvador, o Cacurda de Yá yá fora originado de cultos secretos aos Voduns,  em Acupe, local também de 
origem de Doté Simfronio e Mãe Tança.  
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[Doté Amilton Costa, 1/2020] Essa cantiga é só do savalu [Jeje-

savalu], o Mahi [Jeje-mahi] não canta isso. Isso é abertura. Quando o 

candomblé vai começar, a gente canta essa cantiga, essa e mais outras 

que todas falam em salavu: valu vá, valu dó kwè ò/lo, valu dó kwè 

maiò vá, moiò dó kwè ò/lo. E tá dizendo, pedindo permissão aos 

ancestrais, ao sol, à lua, às estrelas, a tudo que tiver no mundo. Tá 

pedindo permissão para que a gente comece a nossa cerimônia. É um 

pedido de licença, mas só canta pra isso, pra iniciar o candomblé.     

 

 O sacerdote ficou surpreso em saber que uma cantiga “só do Savalu” estava 

sendo cantada há séculos pela comunidade de Acupe em um “ato profano” de 

encenação de resistência à escravidão, embora defenda que a nação Jeje-Savalu tenha 

iniciado em Acupe, “pelas mãos do Doté Sinfrônio Elói Pires, de Mãe Tança - 

Constança da Costa e de Satú Boivi”, questão já discutida por alguns pesquisadores e 

que retomo nesse estudo. Embora a historiografia confirme que o Recôncavo da Bahia 

foi a região que mais recebeu escravizados do reino de Daomé (República do Benin) e 

que a cidade de Cachoeira tenha se tornado o reduto do candomblé Jeje-Mahi  e que, 

recentemente, em Santo Amaro da Purificação tenha se tornado conhecido a criação de 

uma casa de culto ao Nagô-Vodun, atualmente, no território de Acupe, não existe culto 

às divindades da nação Jeje, daí a relevância de edificar a origem da Carcunda de Yayá, 

em Acupe, e da presença de suas cantigas no Nego Fugido.   

 Perguntei para Doté Amilton se não achava interessante um “ato profano” de 

expressão da cultura popular, cantar e salvaguardar há tantos anos, uma cantiga sagrada 

em uma região que não conseguiu preservar as tradições dos cultos aos voduns. E ele 

nos respondeu:  

 

[Doté Amilton Costa, 1/2020] Tem algumas palavras que fugiam um 

pouco, mas eu quero te dizer que sim, que isso prova que o Savalu 

vem de lá, se não viesse de lá ninguém ia saber isso. Porque uma 

cantiga dessa que só é cantada dentro do Savalu, porque o pessoal do 

Mahi [Jeje-Mahi] não canta isso, o pessoal do Seja Hundé, o pessoal 

da casa de Luiza [Luiza Franquelina da Rocha, Gaiaku Luiza, jeje-

mahi,  Hùnkpámè Ayíonó Hùntóloji, em Cachoeira-Ba] não canta isso. 

O pessoal do Bogun [jeje-mahi, Salvador] não canta isso. Só canta 
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isso dentro do Savalu...Porque é o seguinte, no candomblé do Jeje-

Savalu a gente, quando começa a cerimônia aqui, começa de tarde, de 

tarde, antes do sol se pôr a gente despacha Legba (similar a divindade 

Esú na nação ketu) apaga as luzes toda e sem luz nenhum acesa... 

canta as cantigas de Legba no Jeje...[as palavras desse trecho não 

foram autorizadas a serem ditas]. A gente faz isso aí e fica parado. De 

noite quando vai começar o candomblé aí canta essas cantigas, antes 

de cantar pra Ogum, pra qualquer outro santo, tem que cantar isso. 

São várias cantigas, não é só essa, como você só sabe essa deixa pra lá 

[leve sorriso]... Você já ouviu essa cantiga assim - Savalu na jè kwè 

agó na ji abá, Savalu na jè Bokonò agó na jí abá, Savalu na Kwè kwè 

agó na ji abá - Kwè é casa, ta pedindo licença. Essa é a última cantiga 

do começo [ultima de uma sequência de 5 músicas cantadas antes de 

começar o candomblé]
49

 ...agora você me trás essa surpresa!  É que 

vocês têm essa cantiga lá e não sabiam que existia Jeje-Savalu lá. Eu 

fiquei alegre e triste ao mesmo tempo. A cantiga tá certa, só tem uma 

frase que tá errada, entendeu? Mas isso aí é o vício da linguagem, pelo 

tempo, pelo caminho que vai andando, e às vezes as pessoas ouvem 

uma coisa, mas interpreta outra.          

 

 As palavras de Doté Amilton conclamam a duas reflexões. Primeiro confirmam 

a hipótese de que a encenação do Nego Fugido se apropria de fundamentos de cultos 

aos Voduns para recriar a prática do pedido de licença, autorização, às divindades 

africanas para o acontecimento cênico nas ruas de Acupe e, por isso, conseguiu 

preservar no cotidiano da comunidade suas práticas sagradas. Embora a maioria dos 

participantes atuais não estabeleça relação direta entre as aparições e a tradição 

sociorreligiosa africana, eles são capturados por uma relação afetiva transmitida no e 

pelo corpo. Ou seja, os itàns, as memórias da escravidão, as cantigas de evocação, os 

ritmos dos atabaques e as danças do candomblé, provocam sensações, ações e estados 

de presença, ativando um circuito de energias das divindades africanas. A segunda 

questão diz respeito às afirmações do sacerdote sobre a possível origem do Jeje-Savalu, 

                                                           
49

 Essa cantiga não é cantada no Nego Fugido atualmente, mas Kwami Kiki transcreveu e traduziu dessa 
forma: Savalu da Kwè bokonon = cidade de Savalu deu casa ao bokonon e/ou recebeu (deu licença) na 
sua casa o bokonon (mestre do segredo, do Ifá).  
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cuja confirmação se revela na cantiga do Nego Fugido, apontando evidência da origem 

da Carcunda de Yáyá, caminho que também pode ser revelador acerca do Nego Fugido. 

 Outra cantiga de fundamento que também faz menção ao termo vodum, é 

entoada durante o ato de saudação e pedido de licença: 

 

Cantiga 3   

 

Forma atual do canto:  

Puxador e Negas  

Bi yayá ô bi yoyô  

Sará vodum sará mi saragô (bis)  

 

 

 Nélson de Araújo também apresenta uma análise parecida ao entendimento da 

comunidade de Acupe e relata que algumas cantigas fazem parte de um cancioneiro que 

compõe o repertorio de outras manifestações culturais do Recôncavo, a exemplo do 

Maculelê.   

 

 

A expressão “bi iaiá bi ioiô” que aparece em versos que no parágrafo 

seguinte serão transcritos, deve ser entendida como “salve iaiá salve 

ioiô”. “Sará Vodum”, do mesmo contexto, significa “salve a 

divindade”.  

Possivelmente nem todos os versos lembrados por Domingos Néri 

dos Santos fossem de uso exclusivo no nego-fugido e pertencem a 

um “cancioneiro” mais extenso dos negros do Recôncavo na 

passagem do século (e de um “hinário” dos cultos afro-brasileiros), 

pois um deles foi recolhido por Manuel Querino nos cacumbis de 

Salvador, o mesmo que se incorporou ao maculelê. (ARAÚJO, 1986, 

p.86) 

 

 

 O aspecto da encruzilhada e apropriação das cantigas de outras manifestações 

culturais para composição dos atos do Nego Fugido continuará em evidencia nas 

reflexões à frente.  
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Cantiga 4   

 

Forma atual do canto:  

Puxador e Negas  

Jà/já orô ó, já orò Nego, jà/ 

 já orô Nego ayè ( bis)  

 

 

Termos em yorubá:  

Jà = Brigar, lutar 

Orô
50

 = preceito, costume tradicional, sequência de cânticos litúrgicos ou rezas 

utilizadas para os orixás. 

Nago / Nàgó = termo utilizado como uma reinvenção da identidade iorubá na América, 

pós-diáspora. 

Aiyè = terra  

 

 Durante as provocações com o mestre Dó, sob o pé dos atabaques do candomblé 

de Toinho, ele afirmou que essa cantiga faz parte de uma lista de cantos de fundamento 

de pedido de licença: “Já orô nego nagô, tá pedindo permissão pra sair, pedindo paz”.  

A Jibonã Daiane D’Oxum traduziu a cantiga e acredita que ela se refere à ideia de luta, 

de agradecimento e sacrifício aos ancestrais, vejamos:  

 

Tradução:  

Nego Nagô brigou, lutou 

ele oferendou aos seus deuses sacrifício com cânticos sagrados, 

o negro Nagô lutou e cantor na terra pelos seus deuses. 

 

 Parece que a similaridade fonética da palavra jà (em yorubá) e o adverbio de 

tempo já (em português), sugere outros significados para os participantes que hoje 

atuam no Nego Fugido, pois muitos interpretam a cantiga como um momento de oração 

                                                           
50

 Vale a ressalva, mais uma vez, do caráter tonal do idioma iorubá. Sendo assim, há outras formas de 
escrita dessa mesma palavra que pode mudar o sentido de acordo com a acentuação: òrò (palavra), oró 
(vento, riqueza) oro (manhã). Decidi traduzi a partir da palavra orô, já que não há um registro escrito 
para usar como referência, porque, aplicada dessa forma, a palavra completa o sentido empregado na 
ação.   
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ao deus católico, acompanhando o canto ao ato de cruzar o corpo com o sinal da cruz, 

durante a encenação. Essa pequena mudança de entendimento altera os gestos e evocam 

outros acontecimentos outras narrativas, mas, ainda assim, preserva-se a influência das 

cantigas de terreiro, o sentido simbólico e a função do canto ritual de pedi licença e 

agradecer, como revela as palavras de Mestre Dó e Daiane D’Oxum.  

 A palavra orô é soprada em outras cantigas, também relacionadas com a função 

de pedir licença; observem no coro das Negas, na cantiga a seguir;  

 

Cantiga 5 

 

- Forma atual do canto:  

Puxador  

Nega é madabi/mundubi  

Negas 

 orô èjè 

 

 

Termos em fon: 

Mundubi = Subdenomição étnica relacionado ao termo jeje, “...jeje-mundubi 

(mondobi)” 
51

  

Termos em yorubá:  

Orô = preceito, costume tradicional, sequência de cânticos litúrgicos ou rezas 

utilizadas para os orixás.  

Èjè = sangue  

Orô èjè = sacrifício, cânticos no momento do sacrifício de animais 

  

 No entendimento do Mestre Dó, essa cantiga também está relacionada a pedido 

de licença, talvez por isso o puxador relacione simbolicamente a expressão madabi
52

 à 

figura de Esú. Outra compreensão feita pelos integrantes do grupo acerca da narrativa 

proposta pela cantiga é a ideia de que o canto afirma uma identidade étnica (nega é 

mondobi). Luis Nicolau Parés, na pesquisa acerca o candomblé de cultos aos voduns do 

                                                           
51

  PARÉS, 2006, p.81. 
52

 Submeti a palavra à tradução do beninense Kwami Kikin, que não identificou sua referência no idioma 
fon.  
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Golf do Benin e em algumas regiões do Brasil, cita três grupos ou famílias dominantes, 

característicos, e que formam o panteão de nação jeje na Bahia: “o vodum serpente 

Bessen (a família de Dan); 2) o vodum do trovão Sogbo (a família de Hevioso ou 

Kavioso) e 3) o vodum da varíola Azonsu (a família de Sakpatá)”. Parés conta que nos 

terreiros jeje-mahi da Bahia a família de Hevioso, voduns do trovão e do mar integrados 

a um único grupo desde gbe-Benin e que no Brasil agregou uma série de divindades 

alheios a essa família na África, “passaram a ser conhecidos como mundubi, uma 

denominação étnica registrada nas primeiras décadas do século XIX. 

 Do mesmo modo que mahi, savalu ou dagomé, mundubi tornou-se o nome de 

uma das ‘subnações’ do candomblé jeje, isto é, mundubi passou a designar uma 

modalidade de rito específica associada aos voduns da família Kaviono... O vodum mais 

importante desse grupo é sogbo (sobo), seguido da sua descendência (Badé, Akolombé 

etc)” (PARÉS, 2006, p. 279, 284,285). Expressões como Sogbo, Azunsú, Sakpatá 

aparecem em outras cantigas da aparição. As reflexões de Parès sobre a influência da 

nação ou subnações jeje na reorganização sociocultural do Recôncavo da Bahia, 

sobretudo no século XIX, parecem reafirmar ou reivindicar uma identidade jeje e suas 

ancestralidades.  

 

Tradução: 

A nega (o escravizado) é mondobi/mundubi (subnação jeje). Realizamos sacrifício de 

animais saudando a nossa ancestralidade (família havioso, sogbor) com cânticos 

sagrados. 

 

 Mondubi é uma expressão desconhecida na comunidade atualmente, embora 

apareça na cantiga do Nego Fugido e raramente entoada durante a aparição, o que 

desperta ainda mais as curiosidades em torno dela. Primeiro, porque não se sabe por que 

ela raramente é cantada nos dias atuais, uma reclamação recorrente do próprio mestre de 

ritmo, que tem a função de evocar as cantigas. A segunda curiosidade gira em torno de 

sua origem e autoria.  

 Mestre Dó costuma dizer que essa cantiga foi criada por ele e outro puxador em 

um batuque dentro do ônibus, durante uma viagem de apresentação do Nego Fugido. 

Creditava a autoria ao seu nome porque, segundo ele mesmo, nunca ouviu a cantiga ser 

entoada em festas dos terreiros de candomblés ou pelos puxadores mais antigos com 

que teve contato, de maneira que “ela [cantiga] foi soprada numa viagem do Nego 
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Fugido”. Eu ignorava a existência desse canto, mas, durante o trabalho de campo, em 

conversa com alguns moradores e em depoimentos registrados de participantes mais 

antigos, já falecidos, percebi que havia reclamações acerca da ausência de algumas 

músicas do passado nas aparições atuais, e essa cantiga aparece na lista das esquecidas 

pelo grupo.  

 Esses aspectos me fazem aventurar na hipótese de que esse apagamento de 

memória está relacionado à forte perseguição sofrida pelas práticas litúrgicas afro-

brasileiras em Acupe, intensificada no período pós-abolição, pois o território era 

considerado pelos senhores de engenho o foco da resistência à escravidão, e tal 

perseguição, também, visava às várias expressões culturais realizadas pelos rebeldes. 

Como aconteceu em todo o território do Brasil colonial, batucar, cantar, dançar foram 

estratégias de resistência de uma memória africana que se manteve viva até os dias de 

hoje. Questões que retomo no decorrer do estudo.       

 Essas cinco primeiras cantigas são identificadas na comunidade como cantigas 

de pedido de licença, de fundamentos. Minha análise incide sobre termos gerais, sem o 

aprofundamento dos estudos linguísticos, dados os limites e competência dessa 

pesquisa, e reconheço que apresentam certas características - de escrita, de fonética ou 

fonológica - em comum, pois as línguas africanas fon e yorubá casualmente coincidem, 

o que estabelece uma maior resistência às interferências do sistema linguístico da língua 

portuguesa e da oralidade. Mantêm, portanto, uma proximidade maior de suas formas 

originais e revelam uma resistência linguística que também identifico em algumas 

cantigas de dàhún, atos/gestos que são peças chaves na operação narrativa da aparição, 

como mostrado a seguir.  

 

Cantigas de Dàhún de atos cênicos 

 

 No Nego Fugido, as cantigas de atos encerram a sequência de cantigas de 

saudação e iniciam a sequência de cânticos condutores de produção de imagens, de 

visualidades e de acontecimentos cênicos, propondo movimentações e gestos que vão 

compondo as narrativas corporais das figuras. Essas cantigas são os elementos pulsantes 

na evocação do estado de presença das figuras. Em boa parte delas as palavras estão em 

português ou mescladas entre o idioma fon e o iorubá. Esse fenômeno se deu, 

possivelmente, pela necessidade de adaptação e recriação da narrativa frente às 

transformações sociais e políticas do Recôncavo, mas também da entrada de novos 
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integrantes que não pertenciam – ou não pertencem - à comunidade do “povo de santo”; 

ao contrário do passado, quando só participavam do grupo pessoas ligadas ao 

candomblé. Da mesma forma como aconteceu no candomblé, o acervo cultural de culto 

às divindades africanas, na aparição, possibilitou a criação e recriação de novos 

cânticos em português, seguindo os mesmos padrões rítmicos e sonoros africanos, que 

se enquadram no que o pesquisador Antônio Risério chama de neo-orikis ou orikis 

subterrâneos. (RISÉRIO, 2012)  

 

Cantiga 6  

Forma atual do canto:  

 

Puxador  

Lá vem o Nego, Todo de preto 

 

Negas  

Paturi/ pàtàkòri  

 

 

Termos em yorubá:  

Pàtàkì orí/pàtàkòrí = Cabeça importante (Saudação ou evocação ao orixá da guerra 

Ogum - Orixá importante da cabeça/cabeça do orixá importante)
53

.   

 

 Não encontrei tradução para a palavra paturi
54

, em yorubá ou em fon. Segundo a 

sacerdotisa Silvia Lopes e o sacerdote Tata Paulo da Cruz, que conhecem o Nego 

Fugido e seguem o mesmo entendimento dos moradores antigos, a palavra se refere à 

saudação e evocação do deus da guerra Ogum e que, com o passar do tempo, sofreu 

mudança na pronúncia por estar atrelada, ou ao lado, de uma frase em português. 

                                                           
53

 Babalorisá Roberto de Obaluayê, depoimento em 2019.  
54

 Em português a palavra está associada a uma “ave palmípede da família dos Anatídeos, presente em 
África e na América do Sul, atinge mais de 40 centímetros de comprimento e apresenta cabeça branca, 
bico escuro, plumagem negra na nuca e nas asas e castanha na zona do peitoril...” Infopédia. Dicionários 
Porto Editora. Consultado em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/paturi. Acesso 
em 27/ 05/2021. O Pato é uma ave voadora e migratória com hábitos aquáticos, mas, no sentido 
figurado a expressão tem um caráter pejorativo e refere-se, na maioria das vezes, a pessoas tolas, 
desenformadas que por ingenuidade se deixa explorar.   

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/paturi
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Apesar disso, conseguiu manter o sentido da ação da aparição: anunciar a emboscada 

dos Caçadores e a guerra das Negas.  

 Para o Babá Boberto de Obaluayê a palavra paturi é mais fácil de pronunciar do 

que a palavra pàtàkì orí, dentro do ritmo acelerado como é o toque do Nego Fugido, 

acontecimento que pode alterar, ganhar outros contornos e sentidos na aparição; mas 

sua função narrativa permanece. 

  A cantiga é puxada em português - Lá vem o nego -, mas sua resposta é em 

yorubá – pàtàkì orí -. Esse jogo de pergunta e resposta, entre palavras em português e 

yorubá, é uma forma simbólica ou metafórica, pela qual o acupense narra a invasão dos 

europeus ao continente africano, a escravização e a resistência dos africanos ao processo 

de colonização. Talvez por esse cruzo de palavras, acreditam os sacerdotes, a cantiga 

tenha ganhado contornos também políticos, nos dias atuais, com a apropriação 

pejorativa da expressão paturi (ver nota de rodapé 38) para lançar uma crítica acerca da 

“atitude ingênua” dos Caçadores e Capitão do Mato (homens negros/mestiçagem) que 

estão a serviço do sistema escravista. Tais questões estão atreladas ao genocídio das 

populações negras e indígenas e à política de embranquecimento da população 

brasileira, após a abolição, conforme discutido neste estudo.    

  Voltando à palavra pàtàkì orí, sugerida pelos sacerdotes e moradores antigos de 

Acupe, com a evocação de Ologum (senhor da guerra), as saias das bananeiras entram 

em cena, incorporadas à figura do Caçador e rompem a liturgia do pedido de licença, 

instaurando-se, o canto que prenuncia os atos de ataques e emboscadas dos caçadores de 

escravizados. A palavra Pàtàkì orí seria uma resposta dos africanos aos ataques dos 

portugueses, um oriki de declaração de guerra ao sistema escravista, representado pelo 

Rei, o Capitão do Mato e os Caçadores, ou seja, uma apropriação de um dos maiores 

símbolos do povo ioruba, o guerreiro Ogum, para narrar a resistência à escravidão, da 

mesma forma como aparece em outros orikis do Orisá:  
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“Ogum, o violento guerreiro, o homem louco com 

músculos de aço... o medo na floresta e o temor dos 

caçadores!” (VERGER, 2018, p. 94)
55

. 

    

 Tal aproximação é importante porque parece evidente a influência, na recriação 

de atos da aparição, da relação entre o contexto historiográfico da escravidão e alguns 

itàns do orixá que contam a saga do violento guerreiro em batalhas e suas conquistas 

em territórios inimigos. E, pensada nessa perspectiva, o termo pàtàkì orí, como uma 

resposta em coro de um grupo de escravizados, é um sopro que materializa a energia de 

Ogum em cena, evoca o temido guerreiro que atacava as cidades vizinhas, tornando 

servos seus opositores, como aparece nos escritos de Pierre Verger:   

 

Ogum, como personagem histórico, teria sido o filho mais velho de 
Odùnduà, o fundador de Ifé. Era um temível guerreiro que brigava 
sem cessar contra os reinos vizinhos.  Dessas expedições, ele trazia 
sempre um rico espólio e numerosos escravos. Guerreou contra a 
cidade de Ará e a destruiu. Saqueou e devastou muitos outros 
Estados e apossou-se da cidade de Irê, matou o rei, aí instalou seu 
próprio filho no trono e regressou glorioso, usando ele mesmo o 
título de Oníìrè “Rei de Irê” (VERGER, p.92, 2018). 

 

 Ogum foi, ao mesmo tempo, herói dos yorubanos e algoz de outros povos 

africanos, libertava alguns da escravidão e escravizava outros, tornando-se um dos 

maiores símbolo da guerra na África ocidental.   

                                                           
55

 “ ... Ogum teria sido o mais enérgico dos filhos de Odùduà e foi ele que se tornou o regente do reino 
de Ifé quando Odùduà ficou temporariamente cego.  
Ogum decidiu, depois de muitos anos ausente de Irê, voltar para visitar seu filho. Infelizmente, as 
pessoas da cidade celebravam, no dia de sua chegada, uma cerimônia em que os participantes não 
podiam falar sob nenhum pretexto. Ogum tinha fome e sede; viu vários potes de vinho de palma, mas 
ignorava que estivessem vazios. Ninguém o havia saudado ou respondido às suas perguntas. Ele não era 
reconhecido no local por ter ficado ausente durante muito tempo. Ogum, cuja paciência é pequena, 
enfureceu-se com o silencio geral, por ele considerado ofensivo. Começou a quebrar com golpes de 
sabre os potes e, logo depois, sem poder se conter, passou a cortar as cabeças das pessoas mais 
próximas, até que seu filho apareceu, oferecendo-lhe as suas comidas prediletas... Enquanto saciava sua 
fome e sua sede, os habitantes de Irê cantavam louvores onde não faltava a menção a Ògúmjajá, que 
vem da frase Ògúm je ajá (“Ogum come cachorro”), o que lhe valeu o nome de Ògúnjá. Satisfeito e 
acalmado, Ogum lamentou seus atos de violência e declarou que já vivera bastante. Baixou a ponta de 
seu sabre em direção ao chão e desapareceu pela terra adentro com uma barulheira assustadora.  Antes 
de desaparecer, entretanto, ele pronunciou algumas palavras. A essas palavras, ditas durante uma 
batalha, Ogum aparece imediatamente em socorro daquele que o evocou. Porém, elas não podem ser 
usadas em outras circunstâncias, pois, se não encontra inimigos diante de si, é sobre o imprudente que 
Ogum se lançará” (VERGER, p. 92, 2018).         
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 A guerra foi uma das maiores fontes de fornecimento de mão de obra de 

escravizados na África, com os prisioneiros sendo postos em trabalho forçado ou 

vendidos pelos vencedores, daí a relevância de Ogum, na encenação, tanto como 

símbolo de escravidão quanto de resistência a ela, uma resposta ao mercado de 

escravizados no Brasil. São questões que estão relacionadas aos aspectos sociopolíticos 

da escravidão em território africano, como as dívidas e as disputas territoriais e 

religiosas (REIS, 2010; PARÉS, 2006), que suponho também aparecerem na oralidade 

acupense e sobre o que falarei adiante, sem a busca de um aprofundamento histórico, e 

sim, priorizando o diálogo com a perspectiva narrativa do Nego Fugido, que relata o 

processo de comercialização dos africanos em terras brasileiras. Do ato da emboscada 

de Caçadores ao estrebuchamento das Negas há um deslocamento de tempo e espaço. 

As balas que saem das espingardas dos escravocratas atingem os africanos em sua terra, 

mas seus corpos agonizam sobre o solo massapê do Recôncavo Baiano. O foco será, 

como propõe o Nego Fugido, a escravidão protagonizada pelos europeus em solo 

brasileiro, entre o século XV e XIX, que tinha como principal distinção com o tráfico de 

escravizados na África o caráter comercial, com as atividades voltadas a lucratividades 

pela venda de seres humanos (REIS, 2007). 

  

 

 Cantiga 7 

Forma atual do canto:  

 

Puxador  

Carneirinho morreu na lagoa cheia 

que bicho pequeno 

que tamanho de orelha 

 

Cavaleiro branco já é hora  

Pega sua Nega que é hora de viajar/trabalhar. (bis)  

 

 Essa cantiga afirma a condição de escravizado do africano e sua morte, 

materializada por atos das Negas, de queda e estrebuchamentos no chão. Mas uma 

morte que não se refere ao fim da vida e, sim, à perda da liberdade - sinalizada também 

pela ausência de uma resposta do coro na cantiga – e que da início à sequência de atos 
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sobre o processo de escravatura, no qual o cavaleiro branco é a metáfora do europeu 

escravocrata que comercializa os africanos em terras da diáspora.  

 Durante o avanço das aparições nas ruas de Acupe, outras cantigas vão 

compondo a narrativa da perda da liberdade e proporciona as exaustivas repetições dos 

atos, tais como:  

 

Cantiga 8  

Forma atual do canto:  

 

Puxador  

Berrar carneiro 

tornar berrar 

Obi, orobò 

 

Negas 

 Beé 

 

 

Cantiga 9  

Forma atual do canto: 

 

Puxador  

Mataram meu boi, no caminho da roça... (bis) 

  

Negas  

Agué 

Termo em fon:  

Agué = Vodum cultuado no candomblé jeje de todo o Brasil, na Santeria, em Cuba, e 

na África. Pertencente à família sakpatá é ligado à cura e à terra, divide o título de 

médico, curandeiro e feiticeiro com Azunsú, por conhecer o poder das folhas, das 

plantas e da magia dos vegetais.  

 

 Na primeira cantiga, a perda da liberdade em solos brasileiros é expressada por 

gritos e gemidos do carneiro, uma alusão também ao sacrifício de animais no 
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candomblé em homenagem a suas divindades. A segunda se expressa através da morte 

do boi, possivelmente uma referência à oferenda ritual do animal ao vodum Azunsú, de 

Doté Sinfronio Elói Pires, que descreverei posteriormente. A compreensão que se faz da 

oralidade acupense, por meio dessa cantiga, é que Agué, vodun médico, feiticeiro e 

conhecedor das propriedades medicinais das folhas e das florestas, é evocado pelos 

africanos para “curá-los da escravidão”, metaforizada como praga ou pestilência que 

atinge a África com a chegada dos europeus no seu território.  Essa forma narrativa que 

relata a invasão dos europeus a territórios africanos e a escravização de sua população, 

com a personificação de animais ou bichos, aparece em outras cantigas;  

 

Cantiga 10 

 

Forma atual do canto:  

 

Puxador  

Formiga miúda que veio me roubar (bis). 

 

Negas  

Olha aê, olha bá,  

formiga miúda que veio me roubar.  

 

 Diferente das cantigas de fundamentos que, mesmo com pequenas mudanças nas 

palavras, se mantêm fiel a sua função, como já destaquei, as cantigas de dahún/atos 

acontecem no campo da ação e do acontecimento em cena, da simbologia e dos códigos 

sociais, pois, ainda que associada à memória da escravidão e às influências da cultura 

africana, está em diálogo com a realidade dos seus integrantes e da comunidade de 

Acupe, mantendo a dimensão crítica dos problemas atuais.  

 

 Cantiga 11 

Forma atual do canto:  

 

Puxador 

Trabalha negro, Negro trabalhou (bis),  

escravizado na senzala do senhor (bis) 
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Negas 

Trabalha negro, Negro trabalhou (bis),  

escravizado na senzala do senhor (bis) 

 

 Essa cantiga aproxima, analogamente, a condição da escravidão no período 

colonial às do trabalho escravo que vigora nos dias atuais, quebrando a barreira do 

tempo e criando um jogo de espelho entre passado e presente, com os tempos verbais do 

verbo trabalhar - trabalha e trabalhou. É a jocosidade, utilizada como crítica ao sistema 

social – colonial, que se aplica também aos dias de hoje e se potencializa no ato das 

contraditórias imagens que os cantos desenham, na medida em que incorporam os 

marcos que a história oficial consagrou e mantêm, ao mesmo tempo, os 

questionamentos ao discurso oficial da escravidão, como demonstram as duas cantigas a 

seguir; 

 

Cantiga 12 

 

Forma atual do canto:  

     Puxador  

A lua saiu, Nego Fugido entrou 

 

     Negas 

Foi Santa Isabel quem nos libertou 

 

 

Cantiga 13  

 

Forma atual do canto:  

Puxador  

Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou 

 

Negas 

A manteiga não é minha a manteiga é de iô iô 
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 Observem que na Cantiga 12, o Puxador anuncia o fim da escravidão - a lua 

saiu - e o início da liberdade, da festa (a aparição) - nego fugido entrou. A lua evoca, no 

canto, a noite, o mistério, o medo e as incertezas da luta e da resistência, ao contrário do 

sol - kala (renascimento) que, ao nascer, traz a luz da esperança, um novo dia de 

liberdade, materializada pela palavra Nego Fugido, que se fortalece nessa cantiga como 

sinônimo de insurgência e alforria. 

 A resposta das Negas é um paradoxo pois, nesse momento, o coro contaria os 

atos das Negas que expressam resistência à escravidão e, contraditoriamente, respondem 

ao Puxador - Foi Santa Isabel quem nos libertou - ou seja, a voz do coro, carregado de 

ironia e jocosidade, destitui o discurso da aparição que reivindica o reconhecimento da 

conquista da alforria, por meio das lutas dos africanos e afrodescendentes, contra a 

escravidão, com o ato da prisão do rei. Esse aspecto de negação e disputa de discurso 

também aparece na cantiga 13 mas, nesse caso, o poder, o medo e o respeito ao senhor 

de engenho são colocados em questionamento na voz do coro. Essa relação de poder 

está presente em quase todas as cantigas e reverbera nos atos cênicos. Veja o exemplo 

em que o Puxador é substituído pelo Capitão do Mato, a fim de aumentar a tensão da 

cena;  

 

Cantiga 14 

Forma atual do canto:  

 

Capitão do Mato 

A Nega é minha de yayá, (bis) 

já mandei pra Bahia assentar 

Já mandei pra Agodo alevantar 

 

Negas 

A Nega é minha de yayá, (bis) 

já mandei pra Bahia assentar 

Já mandei pra Agodo alevantar  
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Termos em yorubá: 

 Agodo/ Ogódò
56

 = Xangô velho e guerreiro = justiça  

 

 Como visto, a palavra yá significa mãe, em fon. Porém, o termo também se 

tornou uma forma de se referir às senhoras de engenhos e, nessa cantiga, para o 

entendimento dos participantes do Nego Fugido, reafirma a condição de escravo dos 

africanos, produto do sistema escravista - a nega é minha (capitão do mato) de yayá. A 

frase - Já mandei pra Bahia assentar – é compreendida pelos integrantes como a 

aceitação da condição de escravidão pelos africanos e o reconhecimento do território da 

Bahia como lugar marcado pela escravidão.  Mas, é possível o entendimento de que a 

frase se refere a registrar, firmar propriedade em Salvador, lavrar o documento na 

capital.  A oposição surge na própria frase soprada pelo Capitão do Mato, com a 

evocação de Xangô, símbolo da justiça, que aparece como elemento de tensão, uma 

resposta dos negros contrária à afirmação de que eles são patrimônios das senhoras de 

engenhos - Já mandei pra Agodo alevantar – fazer justiça, iniciar o levante/revolta.   

 Essa cantiga também aparece em repertório de cancioneiro antigo, ligado ao 

universo afro-brasileiro, como nas rodas de capoeira:  

 

Ogum não é meu é de Oyá  

Já mandei pra baia assentar, 

 Já mandei pra Agodo alevantar.  

Ogum não é meu é de todo lugar 

 

  Nessa versão cantada pelos mestres de capoeira, ganha destaque a energia dos 

orisás Ogum e Oyá (Iansã). No Nego Fugido, há outras cantigas que associam o orisá 

Xangô à ideia de resistência e justiça contra a escravidão. 

 

Cantiga 15 

Forma atual do canto:  

 

 

                                                           
56

 Orisá pertencente ao panteão das divindades cultuadas nos terreiros de candomblé de nação ketu, 
identificadas pelos sacerdotes e sacerdotisas citadas nessa pesquisa como uma das “qualidades” do 
Orixá Xangô.  
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Puxador 

  Kaká úmbò è a Kaká úmbò (bis), 

    pelo sinal da santa cruz livre nos deus de nosso senhor,  

Olhaê è Kaká úmbò  

 

Negas 

 Kaká úmbò è a Kaká úmbò (bis), 

    pelo sinal da santa cruz livre nos deus de nosso senhor,  

Olhaê è Kaká úmbò 

 

Termos em yorubá:  

Kaká  = juntar  

Úmbò= guardar  

Kakà úmbò = me aguarde, a justiça será feita
57

  

 

 Essa cantiga, apropriada do siré do candomblé, é mais um exemplo da evocação 

às divindades e às práticas do candomblé como material que compõe a estrutura cênica-

musical do Nego Fugido. No candomblé é entoada durante o Dàhún de Xangô, dança e 

gestos que destacam o caráter justiceiro e protetor do orixá. Ou seja, a expressão kakà 

ùmbò pode ser entendida como uma lembrança aos escravizados que Xangô não os 

abandonou e um recado aos senhores de engenho que o orixá virá em defesa dos 

escravizados para fazer justiça.  

 A evocação das energias da Xangô não se limita à tradição yorubá. Na tradição 

fon, o vodum Sògbó (energia similar a Xangô na nação ketu), uma das qualidades de 

kaviosso (grande raio), da família Zo (mion /fogo), também é saudado pelo Nego 

Fugido;  

 

Cantiga 16 

Forma atual do canto:  

Puxador 

Olhaê sibuatan, tira a casaca de sibuatan  

                                                           
57

  Essa é uma tradução possível para a frase revelada pela Jibonã Daiane D’oxum do Ilê Sitomim e Doté 
Amilton do Vodun Zo que fala da frase se referindo ao ato de Xangô durante aparição pública da 
divindade no terreiro, o dahùn.  
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Negas 

Olhaê sibuatan, tira a casaca de sibuatan  

  

 

Forma cantada no passado e ainda vigente nas casas de nação Jeje-Savalu: 

  

Ayè Sògbóadan, tira a casaca de Sògbóadan 

 

Termos em yorubá: 

Aiyê = terra 

Termos em fon:  

Sògbó: = Vodum Kaviosso / Héviosso= Xangô 

Dan = Vodun Dan= cobra  

Sògbóadan = Xangô nos caminhos de Dan.  

Termos em Português:  

Tirar a casaca = Para os integrantes do Nego Fugido essa frase é uma metáfora do 

ato de se rebelar, tirar o poder do rei de Portugal e assumir o trono. 

 

Durante a Aparição, a cantiga surge para excitar as Negas a se rebelarem contra 

a escravidão e contra o rei de Portugal.  Os Caçadores aderem aos levantes que, 

incorporados pelos encantados que moram nas folhas das bananeiras, atendem ao 

chamado dos tambores e viram a casaca, mudam, portanto, de lado na guerra, 

abandonam suas condições de escravizados, subservientes ao sistema escravista e 

traidores dos seus. Essa dicotomia entre justiça e traição, evocada pela energia de Sògbó 

e materializada na cena da aparição, é comentada por Doté Amilton ao afirmar que a 

cantiga também é entoada durante o dàhún do vodum Zo (fogo) no culto do Jeje-Savalu:  

 

[Doté Amilton Costa] Canta sim pra Xangô dançar. Xangô chama 

Sògbó e dança assim (gestos e movimento das mãos em oposição, 

costa verso palma). Uma mão pra cá e outra pra cá, uma mão aqui e 
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outra aqui. E tem uma planta chamada patiobá
58

, você já viu alguém te 

chamar de patiobá? Alguém já te chamou de patiobá? Patiobá 

significa falso. A folha faz isso aqui (gesticula com as mãos em 

oposição), ela existe. Você vai olhar uma planta que parece a 

imbaúba
59

 que um lado dela é verde e o outro lado é cor de ouro, um 

ouro velho. Quando o vento bate ela faz isso (gesticula). Então essa 

dança representa isso. Que Xangô é falso [a dupla face de Xangô].  

   

 Para o sacerdote, Sògbó/Xangô é o deus evocado por aqueles que se sentem 

injustiçados e, na busca da simetria, pode parecer injusto para quem é punido, “porque 

ele não tem lado, ele é justamente o centro entre os dois lados”; e, ao se referir ao Osé, 

(Oxé), Doté Amilton fala do machado simétrico de Xangô, com sua dupla face e que 

traz, na sua base estrutural, um homem no centro. Por isso, Sògbó/ Xangô carrega o 

título de senhor dos gêmeos. 

  Alguns pesquisadores têm mergulhado nos estudos e na análise de orikis a fim 

de identificar as cosmovisões que formam as sociedades africanas. Um dos aspectos 

importantes da África subsaariana que aparece nos orikis de Xangô, simbolizado por 

seu machado, é o pensamento sobre geminilidade, a figura dos gêmeos. As reflexões 

dizem que alguns povos, como os yorubás, veem o nascimento de gêmeos como algo 

benéfico.  Eles simbolizam tudo o que é duplo e a base do pensamento da tradição 

acerca da simetria e da assimetria. As visões sobre a dualidade do machado de Xangô 

são assim apresentadas: 

  

O Osé (Oxé) do Senhor dos Gêmeos representa o poder duplo, mas 

por ser simétrico, pode passar a idéia que este poder não é baseado 

em relações de opressão, mas sim religiosamente fundamentado na 

base da ancestralidade do herói mítico deificado, tal como Xangô o é 

realmente. Os gêmeos, ou a simetria do homem que se encontra no 

centro do Osé (oxé) pode representar também o equilíbrio existente 

                                                           
58

 Esse nome também se refere a uma espécie de palmeira conhecida como pati na região de Acupe, 
além de dá nome à serpente venenosa recorrente no sul da américa, “da família dos Viperídeos que  
pode atingir cerca de um metro de comprimento e apresenta coloração verde com tons amarelos nas 
faixas laterais; jararaca-verde” Consultado em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/surucucus-de-patioba.  Acesso em 30/06/2021.    
59

 “Embaúba, ‘embaúva’, ‘imbaúba’, ‘imbaúva’, ‘umbaúba’, ‘umbaúva’, ‘ambaúba’, ‘embaíba’ e ‘imbaíba’ 
originam-se do termo tupi ãba'ib, que significa ‘árvore oca”. Consultado em:  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embauba_(arvore ).   Acesso em: 30/06/2021.   

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/surucucus-de-patioba
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/surucucus-de-patioba
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(ou ideal que deveria existir) no poder duplo que se instalou em Oyo 

entre o os Alafins a partir de Xangô (que também tinha origem 

materna em invasores dos Povos Nupe e Baribá) e a sociedade 

Ogboni, que era o conselho popular que representava o poder do 

povo autóctone descendente somente do ancestral mítico de Ile Ife 

(Oduduwa). Em outro contexto, segundo estes critérios criados pelo 

princípio da geminilidade e simetria, o Osé de Xangô simbolicamente 

também representa o equilíbrio do poder duplo do rei divinizado 

pelo Orun (Alaafin ) e a sociedade Ogboni que representava o poder 

terreno (do Aiye). Outro fato relevante é que o próprio Oraniyan (avô 

de Xangô e primeiro Alaafin) tem a pele simetricamente pintada de 

branco e preto, o que já prenunciava este conceito de poder duplo de 

Oyo em harmonia, legitimado na figura do próprio ancestral mítico 

(POLI, 2011, p.20). 

 

 

 Se, por um lado, Xangô é o arquétipo da simetria que se propunha atingir o povo 

de Oyó, ele é evocado pela cultura afro-brasileira que emerge de uma sociedade 

escravocrata e colonizada, e é justamente pela assimetria que acomete essa sociedade 

que o Orixá é evocado, daí a forte presença de Xangô na narrativa do Nego Fugido. 

Dessa maneira, é mais adequado considerar os aspectos assimétricos do discurso 

narrativo da aparição, a fim de analisar as contribuições da simbologia do machado do 

rei para a historiografia do povo yorubá e para o processo de escravidão no Brasil, a 

partir de observações sobre relações de poder, traição, identidade e religião. 

 O livro Alufá Rufino conta a trajetória de um negro liberto de origem 

muçulmana que, de prisioneiro capturado no interior da atual Nigéria à alforria no 

Brasil, passou pelas cidades de Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Serra Leoa, na 

África, e terminou preso no Recife, por suspeita de organizar revoltas, devido à 

influência adquirida com as atividades de sacerdotes e práticas de adivinhações e 

feitiçarias.  Usando a história da vida de Rufino como pano de fundo, os autores relatam 

os conflitos sociais, religiosos e a queda da hegemonia do poderoso reino de Oyó, 

território mitificado nos cânticos associados à imagem de Xangô, no alvorecer do século 

XIX. Um acontecimento histórico que culminou no embarque de muitos mulçumanos 

nos navios negreiros que seguiam em direção ao Brasil. 

 

Em torno de 1796, um guerreiro chamado Afonjá, o are-ona-kakanfo 

(ou comandante em chefe do Exército provincial de Oyó), se rebelou 

contra o recém-empossado alafin (rei de Oyó) sob alegação de que 
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esse cargo lhe cabia por mérito e direito de linhagem. Afonjá, além 

de importante chefe militar, era o líder político (ou baálè) da cidade 

de Ilorin, que ficava a sudeste de Oyó Ilê. 

Sediado em Ilorin, Afonjá resistiu à autoridade do alafin durante 

décadas e, em 1817, decidiu jogar uma cartada decisiva ao incitar 

uma grande rebelião escrava em Oyó. Pois esse poderoso reino, além 

de promover o tráfico de escravo, era deste grande consumidor, ou 

seja, tratava-se de um Estado traficante à testa de uma sociedade 

escravista. A maioria dos escravos de Oyó vinha de territórios 

situados ao norte do reino, e entre eles a maior parte era haussás e 

mulçumanos. Os povos de língua haussás ocupavam vasto território 

situado no norte da atual Nigéria, e ali um Estado muçulmano – o 

califado de Sokoto – foi formado em torno de 1809 sob a liderança 

dos fulânis, importante grupo étnico presente na região, obstinado 

devotos do Islã e responsáveis por um jihad iniciado em 1804. [...] Os 

haussás escravizados em Oyó eram principalmente vítimas desse 

conflito político-religioso que revolucionou a região, um movimento 

sobretudo de reforma muçulmana, de muçulmanos ortodoxos contra 

outros, acusados de relaxados, que no entanto evoluiu para uma 

guerra de expansão por todo território haussás e para além de suas 

fronteiras [...] A aliança entre Afonjá e os muçulmanos haussás 

ajudou a acelerar a trajetória já declinante do antigo e poderoso 

império de Oyó. No rastro da revolta escrava de 1817 se seguiram 

guerras civis uma atrás da outra, com consequências destruidoras, ao 

longo de mais de duas décadas. As vítimas desses conflitos 

abarrotaram os portos do tráfico e os porões dos navios negreiros 

que atravessavam sem descanso o atlântico.  (REIS, 2010, p15-18)             

 

 A presença dos negros haussás em território baiano é discutida nas pesquisas de 

João José Reis, Flavio dos Santos Gomes e Marcus J. M. Carvalho (REIS, 2010) e 

muitos deles foram encaminhados para a região do recôncavo (PARÉS, 2006), 

obrigados à condição de escravizados nos territórios de Cachoeira e de Acupe-Santo 

Amaro. Rufino cruzou o atlântico em algum navio no qual, provavelmente, estavam 

muitos dos seus patrícios prisioneiros dessas guerras entre reinos africanos. Segundo os 

historiadores a trajetória de Rufino José Maria, mais do que uma biografia, serve como 

guia para uma história social do tráfico e da escravidão no mundo atlântico e, 

certamente, ajuda a refletir sobre os conflitos políticos e religiosos encenado pelo Nego 

Fugido. O Tata Paulo da Cruz, no itàn da bananeira que sangra, afirma serem de 

origem Haussá os sacerdotes que participavam, obrigados pelo senhor de engenho do 

Acupe Velho, dos ritos de sacrifício de negros fugitivos para Iku. Essa suposição se 

baseia em algumas cantigas que parecem afirmar a identidade étnica dos integrantes do 
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Nego Fugido e trazem rastros de memória dos conflitos étnicos e político-religioso na 

África; as invasões dos europeus aos territórios africanos beneficiavam desses conflitos, 

com a exportação de mão de obra escrava para suas colônias, aspectos históricos 

evocados a partir do surgimento dos Caçadores na Aparição, tais como: 

 

Cantiga 17 

 

Forma atual do canto:  

 

Puxador 

 vira a língua do negro nagô, seu patrão (proprietário) já chegou 

 

Negas  

vira a língua do negro nagô, seu patrão já chegou 

 

 

 

Cantiga 18 

 

Forma atual do canto:  

Puxador 

 Negro Nagô eu (bis) 

 

Negas  

Negro Nagô eu (bis)  

 

 A expressão nagô, assim como aparece na história do nagô alforriado José Maria 

Rufino, é apropriada pela aparição tanto para se referir à etnia ou origem do Nego 

Fugido quanto como símbolo de resistência a escravidão.  A primeira é entoada quando 

a figura do Capitão do Mato surge na roda das Negas e se mostra insistente nos atos de 

ataques contra os escravizados.  A interpretação que os integrantes do Nego Fugido 

fazem dessa cantiga é que virar a língua significa mudar a forma de falar, falar a língua 

africana, (nagô, ioruba), para evitar que os opressores entendam o que está sendo 

expressado e, desta forma, possam planejar os atos de resistência e de fuga na cena. A 
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segunda reafirma a origem étnica do Nego Fugido ou de seus integrantes, ou seja, são 

cantigas que propõem ações de resistência, provocações e respostas às atitudes violentas 

do Capitão do Mato. 

  Além da evidência do cruzamento étnico, importante nesse estudo, é 

significativo observar a apropriação e afirmação da etnia Nagô numa encenação de 

revolta escrava, porque os mulçumanos ficaram conhecidos, em todo o Brasil, por uma 

série de revoltas que aconteceram na Bahia durante a primeira metade do século XIX 

(REIS, 2010); muitas delas, repito, tiveram origem na região do recôncavo, local onde 

acontecem as aparições do Nego Fugido, atingindo, posteriormente, a capital baiana. 

Segundo o falar popular do povo-de-santo, “de traição Xangô entendia muito”, e a 

popularidade que se construiu das imagens desse vodum-Orisá reflete as complexidades 

das relações e cruzamentos da história e da cultura dos povos africanos na diáspora, que 

as histórias acerca da figura do rei Afonjá, visto hoje como uma qualidade de Xangô, 

orisá símbolo da justiça na diáspora e divindade mais importante no panteão religioso 

de Oyó, podem revelar:  

 

[...] depois da revolta de 1817, tornou-se tensa a convivência entre a 

minoria muçulmana e a maioria devota dos orixás em Oyó. Os malês, 

convocados por certo Solagberu, um próspero comerciante iorubá, 

decidiram abandonar as dependências de Oyó em grande número e 

se juntaram aos rebeldes em Ilorin para fugir das perseguições de 

alafin. Este, incitado por sacerdotes de orixá, passara a ver os 

muçulmanos em geral, mesmo seus patrícios iorubás, como 

adversários políticos reais ou potencias.  

As forças reunidas em Ilorin vieram a ser formadas, de um lado, por 

muçulmano de origem iorubá, haussás e fulâni, e, de outro, por gente 

adepta de orixá, que constituía a maioria dos habitantes da região. 

Ilorin estava tão profundamente identificada com seu líder que era 

conhecida como a cidade de Afonjá. [...] Aliança tão díspares não 

podiam ser desprovidas de tensões. Conflitos entre muçulmanos e 

adeptos da religião local repetiam-se no cotidiano de Ilorin. Em torno 

de 1823-4, segundo as contas de Robin Law, os mulçumanos fulânis e 

haussás se levantaram contra Afonjá e o mataram. Com esse golpe, 

Ilorin passaria a ser governada por estrangeiros devotos de Alá, os 

quais, no entanto, inicialmente respeitaram seus aliados locais, 

devotos de orixá. [...](REIS, 2010  p. 20)  
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 A historiografia confirma a complexidade e os conflitos em torno de Afonjá, que 

aparece tanto como um traidor quanto como um justiceiro dos escravizados de Oyó. 

Sendo assim, a relação entre a figura dos Caçadores e Afonjá - identificada 

anteriormente, a partir da cantiga evocada na aparição dessa figura na cena – seria 

dissonante? A historiografia e as narrativas orais do povo de Acupe parecem dizer que 

não. E, se fosse, não estaria dissonante em relação ao discurso narrativo do Nego 

Fugido, pois são justamente as contradições, disputas narrativas, a dicotomia, a 

oposição, a jocosidade e a assimetria os recursos utilizados pela aparição para relatar, 

de forma crítica, simbólica e não linear, aspectos das relações socioculturais e políticas 

da sociedade escravista no atlântico. A presença das figuras dos Caçadores e do 

Capitão do Mato, principalmente do último, expõe as complexas relações humanas, o 

jogo de poder, a disputa de território e dos conflitos étnicos e religiosos, abordadas na 

aparição através dos cânticos, dos orikis orisás e da evocação de uma África imaginada 

e materializada no corpo dos integrantes do Nego Fugido.  

 Em outras cantigas, também, aparece a expressão Nagô e reafirma-se a hipótese 

da influência da liturgia do candomblé sobre o Nego Fugido.   

 

 

Cantiga 19 

 

Forma atual do canto:  

 

Puxador 

 Negro o Nagô o que vende aí? 

Obí e Orógbó? 

Acarajé ou abará? 

 

Negas 

Sákirimàn (bis) 
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Termos em yorubá
60

:  

Obí = noz de cola, fruto considerado sagrado, utilizado em diversos rituais do 

candomblé e para consulta oracular.   

Orógbó = semente usada nos assentamentos dos orixás, mas principalmente, de Xangô 

por ser símbolo de longevidade, de determinação e de força contra negatividade.    

 

Tradução sugerida pelo Tata Paulo da Cruz: 

Sakirilà / Sákirimàn / Sakiriman   =  Muito Obrigado  

 

 Segundo o babá Roberto de Obaluaiê e a Jibonã Daiane D’oxum, embora essa 

cantiga faça parte do repertório de cultos da nação Ketu-yorubá, ela também é cantada 

para evocar as energias de Kavungo, nkisi da varíola, da saúde e da morte na nação 

Angola.  Na liturgia do candomblé, a cantiga é evocada com a presença no barracão de 

divindades, similares ou diferentes, de acordo com o ilê e nação, que carregam sobre o 

orí um tabuleiro munido de asé (produtos) anunciado pela cantiga.  Até o momento não 

encontrei a tradução da palavra sakiriman mas, no contexto da aparição, ela simboliza a 

resposta de Kavungo ao provimento da cura de doenças ou, ainda, a cura contra a guerra 

e a escravidão, clamada pelo coro das Negas. O Tata Paulo da Cruz abre a possibilidade 

de outro sentido para a palavra sakiriman, que significaria “muito obrigado”.   

 A identificação da cultura de encruzilhada na aparição é mais um exemplo da 

utilização da assimetria como recurso narrativo. Vejamos como esse aspecto aparece em 

outras cantigas.  

 

Cantiga 20  

 

Forma atual do canto:  

 

 

Puxador 

Iá alá  (bis) tava dormindo Dona Santa me chamou (bis), se levanta negro 

cativeiro se acabou ( bis) 

 

                                                           
60

  (JAGUN, 2019 ; SANTOS, 2014 )  
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Negas 

Iá alá (bis) tava dormindo Dona Santa me chamou (bis), se levanta negro, cativeiro se 

acabou ( bis) 

 

 

Termo em fon:  

 Yá = mãe  

Termo relacionado à cultura muçulmana:   

Alá = designação mulçumana de Deus.  

 

Tradução: 

Yá Alá = Deus mulher ou mãe deusa 

 

  Além da língua fon e dos conflitos religiosos dos yorubás, nessa cantiga aparece 

a influência da tradição angola. Esse é um ponto de origem bantu, puxada em vários 

territórios do Brasil, a exemplo das comunidades jongueiras do sudeste (Rio de Janeiro 

e São Paulo), nas comunidades do Tambor de Mina do Maranhão e nas comunidades 

congadeiras de Minas Gerais e que aparece na narrativa do Nego Fugido com pequena 

diferença. A palavra bantu ngoma (tambor, energia, ancestralidade) é substituída, na 

aparição, para saudar a sabedoria e ancestralidade da figura Madrinha, que ocupa o 

mesmo lugar da palavra de evocação da ancestralidade. Mas, também se contradizem, 

pois o tambor chama para a luta, e a Madrinha evoca a paz ou o fim da guerra entre as 

figuras. 

 Fica evidente a diferença no uso da palavra Yá (em fon, mãe), colocada ao lado 

da palavra islâmica Alá (Deus), como se reverenciasse uma deusa africana, ao invés de 

uma divindade masculina. Uma das aproximações que investigo nesse estudo é a 

relação simbólica entre a figura Madrinha e a Vodum Nãnã; nessa cantiga, fica 

explícito o chamado aos negros para enfrentar os conflitos político-religiosos, tanto na 

África quanto no Brasil, além de uma apropriação de um marco da sociedade patriarcal 

islâmica – Alá -, destacando a Madrinha (Nãnã, como procurarei demonstrar adiante) 

como divindade feminina superior aos deuses masculinos.  

 Uma, dentre as várias definições do Tata acupense Paulo da Cruz sobre o Nego 

Fugido, é que “é uma encenação de guerra entre reinados” e procurei demonstrar, nas 
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análises das cantigas anteriores, como a presença de Sògbó na aparição retrata as 

relações de poder entre etnias, território e reinados africanos contra o regime da 

monarca. Os voduns-orisás-nkisis, rainhas e reis africanos evocados, socorrem seus 

filhos durante a guerra contra a escravidão imposta pelos europeus, representada pela 

figura do rei de Portugal. Além de Sògbó e Nanã outro rei africano é evocado na 

batalha. 

 

 Cantiga 21 

 

Forma atual do canto:  

 

Puxador 

Que é que sapo quer? 

sakpatá  man mon dè / a min mon , 

a ko fo, 

nego dje, 

é Nego Fugido 

 

Negas 

Apoló 

 

Termo em yorubá: 

Apoló = sapo  

Termos em fon
61

: 

Sakpatá = Vodum Azunsú /Obaluaie / Omolu  

Man mon dé  a min mon  = que eu ache algo  /  que você ache  

 A ko fo  =  você já terminou 

 Nego dje: (djedje) = uma referência ao povo fon, chamados de jeje. Também está 

relacionada ao panteão da família dos Voduns: Nãnã, Azunsú, Dan e Ewa e Agué. 

 

                                                           
61

 Traduções realizadas pelo beninense Kwami Kiki.   
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No plano da sabedoria popular a palavra sapo traz uma imagem controversa –

influenciada talvez por várias mitologias - e transita entre a fertilidade, espiritualidade, 

abundancia, riqueza, coragem e sorte, mas, também, é sinônimo de feitiçaria, magia e da 

morte. Na narrativa do Nego Fugido não é diferente, esse recurso de contradição é 

apropriado de forma eficiente. Entoado em português e respondido em ioruba na voz do 

Puxador, em tom de indagação e pilhéria, a intensão do jogo com as palavras sapo e 

apoló é tensionar e responder aos atos provocativos e insurgentes das Negas para 

reafirmar sua condição de escravo.  Por outro lado, a resposta, entoada em iorubá pelo 

coro, traduzido simbolicamente pelos integrantes do Nego Fugido como liberdade, faz 

referência uma memória ou saberes de África como resposta da cura ao sistema 

escravista. Apoló é o grito dos escravizados que reafirma o desejo de continuar lutando 

por sua alforria. 

Embora as palavras sapo e apoló tenham o mesmo significado em idiomas 

distintos, na narrativa, as palavras ora são sinônimos ora estão em oposição. Há um jogo 

poético ou fonético que liga som e significado entre as palavras sapo e sakpatá, criando 

uma relação metafórica que simboliza liberdades como resposta a emboscada dos 

Caçadores e a escravidão:  

 

Tradução 

Quer que sapo quer? (Liberdade!) Que eu ache logo sakpatá (a cura), você 

terminou /acabou a escravidão, Nego Fugido é dje, (família sakpatá), eles são a cura. 

 

Fica evidente nesta cantiga a presença do culto aos Voduns da família Sakpatá 

na composição da aparição do Nego Fugido e é o único ponto entoado pela Madrinha, 

como identificamos no CD e no documentário Nego Fugido do Bahia Singular Plural 

do IRDEB. Outro elemento que reforça o argumento de que a Madrinha, símbolo da 

grande mãe, da sabedoria, do ancestral e da paz, é a materialização cênica do vodum 

Nãnã, da mesma forma que aparece em outras expressões culturais como, por exemplo, 

no Lambe-Sujo de cidade de Laranjeiras - SE, na figura da Mãe Suzana (PINTO, 2014), 

assunto sobre o qual me debrucei no transcorrer dessa pesquisa. Incorporada na figura 

da Madrinha, Nãnã canta para evocar o seu filho Azunsú, pedindo clemência em nome 

dos africanos escravizados. Azunsú é evocado na cantiga a seguir; 
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Cantiga 22 

Forma atual do canto:  

 

Puxador  

Azunsú madaiè, Azunsú mada ebò 

Negas 

 A yoyô Agué, Azunsú madaiè 

 

Traduzido do fon
62

  

Azun = doença 

Sun = vencer   

Azunsú = vencedor da doença, quem venceu a doença 

Madaiè = man di yé o = não se preocupe  

Yoyô = senhor  

Agué = Vodum da floresta, atua ao lado de Azunsú como médico e curandeiro.   

 

Tradução: 

Puxador 

Azunsú venceu a doença, não se preocupe 

 

Negas 

 O senhor da cura (quem nos livrará da escravidão) é Azunsú 

 

Doté Amilton não identificou essa cantiga e a cantiga anterior como parte do 

repertório dos cultos aos voduns, embora tenha reconhecido a presença das palavras 

(madaê, madá ebô) em cânticos para Oxumaré, no candomblé Ketu, e para Bessen, 

candomblé Jeje. Possivelmente são músicas criadas para compor a narrativa cênica das 
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 Traduções realizadas pelo beninense Kwami Kiki 
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aparições. No entanto, segundo o sacerdote, há, de fato, certa similaridade entre o Nego 

Fugido e a nação Jeje-Savalu, a partir da louvação e presença simbólica da família 

Sakpatá, seja nos cânticos ou nos objetos cênicos, como cabaças e folhas seca de 

bananeiras das saias dos Caçadores que carregam os eguns dos escravizados do Acupe 

Velhos, função exercida, também, pela grande mãe e seu filho, ambos responsáveis pela 

cura, evocação e encaminhamento dos mortos ao orúm. Além desse sentido negativo, 

Nãnã representa, como já relatei, a sabedoria ancestral e rainha das terras de Savalu, e 

seu filho, Azunsú, é o rei da terra, senhor e a própria energia da terra. Partindo dessa 

perspectiva e com base na fala do Tata Paulo da Cruz, a batalha narrada pelo “Nego 

Fugido é um confronto entre rainhas e reis ancestrais africanos contra o rei de 

Portugal”.  

 Após a evocação dos antepassados presos nas saias de bananeira pela família 

sakpatá para guerrear, os Caçadores mudam de lado na batalha e, unidos aos seus 

patrícios escravizados, capturam o cavaleiro branco, rei de Portugal;  

       

 

Cantiga 23 

 

Forma atual do canto:  

 

Puxador  

Capitão correu! 

 

Negas 

 Horácio do Mato sou eu 

 

 A cantiga anuncia a fuga do Capitão-do-Mato, após a captura do Rei de 

Portugal. A queda do rei e a conquista do poder pelos escravizados é comemorada e 

representada por uma figura polêmica da memória popular do sertão da Bahia, Horácio 

do Mato, homenageado também nas rodas de capoeira: 

 

Horácio do Mato por ser malcriado chegou na Bahia 

morreu, balão subiu, balão desceu! 
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 Horácio Queiroz de Matos tornou-se um mito ao criar um Estado, dentro do 

Estado da Bahia, travando e vencendo batalhas contra outros coronéis do sertão baiano, 

e ao defender o território das investidas da Coluna Prestes, com seu exército 

coronelístico.  

 Há uma extensa historiografia sobre a vida e as guerras travadas pelo Coronel no 

interior da Bahia mas, para analisar sua presença nas manifestações populares da 

cultura, interessa observar como o imaginário popular elabora esse personagem social. 

Vejamos esse imaginário popular construído em torno da figura nos relatos da tese de 

Myrt Thânia de Souza Cruz:  

 

Seus feitos correram a Chapada, sendo contados como atos heroicos, 

desprovidos de interesses materiais e políticos. O imaginário local 

tratou de reproduzir suas façanhas, aumentando seus poderes, ora 

sendo-lhe atribuído caráter sobrenatural, ora caráter heroico no 

manejo das armas de fogo e do combate corpo a corpo. A fama de 

Horácio persiste e se consolida com a Revolução de 1930. Antes, 

porém, aconteceu uma série de insurgências e levantes em virtude 

da intervenção federal da Bahia. Estes levantes causaram mortes 

sertão adentro. A fama de Horácio, como homem forte, justo e 

sóbrio cobriu toda a Chapada. Em pouco mais de uma década, ele era 

a figura mais popular, querida e temida da área. Colecionava amigos, 

mas também inimigos que em vão montavam estratégias de acabar 

com sua vida e pôr fim ao seu poder. Várias foram as emboscadas, 

registradas pela história, das quais ele sempre se safou. Horácio 

combate fortemente a Coluna Prestes e se consagra como um grande 

guerreiro nos domínios dos sertões secos da Bahia. Com o triunfo da 

Revolução de 1930 se vê obrigado a entregar pacificamente as armas 

e munições às autoridades em Salvador. Entrega cerca de 30.000 

armas e é levado preso para a capital, onde permanece até 1931, 

quando então é solto, dada a pressão das autoridades da Igreja 

católica, de Magistrados, comerciantes e homens influentes. Dois 

dias após sua soltura é assassinado a mando dos familiares do Major 

de Polícia João da Mota Coelho que fora morto, dias antes, por 

comparsas de Horácio. Sua morte abala os sertões secos da Bahia, 

tomado por muito choro, tristeza, desespero e alívio para alguns. Os 

inimigos comemoram e os aliados agora estão órfãos do grande pai, 

herói de muitos chapadeiros (CRUZ, 2006, p.58, 59...) 
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 O mestre de capoeira Dundum-Tamarino (Luiz Carlos Sobral) e mestre Caiçara 

(Paulo Sobral), ambos integrantes do Nego Fugido, lembram que alguns capoeiristas do 

Recôncavo lutaram como jagunços ao lado do Coronel, e talvez surja daí as pistas sobre 

a relação da capoeira e do Nego Fugido com Horácio Queiroz de Matos.  

 Atribuo a presença dessa figura no Nego Fugido como mais um relato da 

violência, dos conflitos e das relações de poder que se correspondem e são traduzidas 

pelo imaginário popular, como formas de insurgência, de queda do Estado e de ascensão 

do povo ao poder, a exemplo do ato da prisão do Rei.  

 Encontram-se, em outra expressão da cultura popular, como o samba de roda, 

cantigas similares que narram tanto os momentos de insurgências durante a escravidão 

quanto o ato de comemoração ao fim dela, e que aparecem na estrutura cênica do Nego 

Fugido; como no exemplo a seguir: 

 

Cantiga 24 

 

Forma atual do canto:  

 

Puxador 

Samba Nego, sinhá não vem cá, sinhá ta doente, comeu aruá/aluá 

 

Negas 

Samba Nego, sinhá não vem cá, sinhá ta doente, comeu aruá/aluá  

 

Aluá ou Aruá (como se canta nas rodas de samba de roda do recôncavo) é uma 

bebida indígena-afro de composição variada, de acordo com cada território, feita em 

alguns terreiros de candomblés da Bahia para saudar e ser tomadas pelos encantados e 

pessoas presentes durante a festa. Porém, no contexto narrativo do Nego Fugido, a 

cantiga insinua um possível envenenamento da Sinhá (proprietária de engenho) por 

meio da bebida, para instaurar no manifesto o estado de insurgência entre as Negas.  

 A possível influência dos encantados indígenas-afros, do candomblé de caboclo 

e a saudação ao deus indígena Tupã, na cantiga a seguir, aponta para a influência da 

cultura indígena na aparição e reforça a hipótese da instauração do comportamento 

insurgente, como se vê a seguir.    
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Cantiga 25  

 

Forma atual do canto:  

Puxador 

Olha lá Tupã, se buli com yô yô Tupã 

 

Negas 

Olha lá Tupã, se buli com yô yô Tupã 

 

 Essa cantiga é tomada por empréstimo do dáhún de Ogum, Osósí e Xangô, 

cantada nas festas de candomblés, embora esteja saudando o deus indígena Tupã. No 

contexto da aparição, o canto relaciona o deus do povo da floresta aos orisás da guerra, 

da caça e da justiça, simulando o ato de resistência e de guerra contra a escravidão em 

solos brasileiros. Retornarei a essa cantiga para discutir sobre o ritmo dos atabaques e 

me aprofundarei em algumas questões ocultadas no momento.   

 Após a prisão do rei, anunciada pela cantiga 23, e a leitura da carta de alforria, 

como visto, na página 79, a Madrinha lança o pano branco ao ar e, na voz do Puxador, 

ecoa a cantiga para anunciar o fim da escravidão. O grito de liberdade ecoa sobre a 

figura da grande mãe ancestral, símbolo maior da conquista da alforria.  

 

Cantiga 26 

 

Forma cantada atualmente: 

Puxador 

Yayá me soltou 

 

Nega 

 Agué  

 

 É relevante ressaltar que a palavra de origem fon ou ewe-fon Yayá entrou no uso 

comum da língua portuguesa relacionada à figura opressora da senhora de engenho e 

que, nos últimos anos, pesquisas acadêmicas e documentários sobre o Nego Fugido 

também seguiram esse entendimento, de olhar para a figura Madrinha como sinônimo 

da representatividade da Princesa Isabel, provedora da alforria dos escravizados, 
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afirmação que influenciou o discurso dos moradores contemporâneos de Acupe, mas 

que segue contestada veementemente pelos antigos participantes da aparição.  

Além das cantigas puxadas sobre os ritmos de samba de roda para “comemorar o 

fim da escravidão”, após a batalha vencida pelos escravizados, há uma série de cantigas 

sopradas no ou pelo vento de julho, as quais cruzam a liturgia de cultos aos ancestrais 

nos terreiros de candomblés, desconhecida pela maioria dos integrantes do Nego 

Fugido, que fecham o ciclo das aparições e encantarias das saias das bananeiras, mas 

que não serão reveladas aqui.  

Doté Amilton diz que Nanã é a grande matriarca do Jeje-Savalu, homenageada 

desde o início do rito, após o despacho Legba, até o final do culto aos voduns. Algo 

muito parecido com o que acontece na narrativa do Nego Fugido, em que a Madrinha 

é saudada no início e ovacionada na cena final, por ter protegido os escravizados 

durante a guerra. Esses acontecimentos narrativos comuns, para mim, evidenciam, ainda 

mais, as influências das práticas dos cultos aos voduns nas formas como o Nego Fugido 

opera a manifestação. O sacerdote do Kwè Vodun Zo pede atenção para a forma como o 

vodum Agué aparece sempre ao lado de Nãnã e Azunsú na cantiga, da mesma maneira 

que acontece nas cantigas do Jeje-Savalu.  

 

[Doté Amilton da Costa] Agué aqui é importante pra gente [...] Agué 

é o santo da folha, é o deus da folha, entendeu? Ele vive perto de 

Nãnã, perto de Omolu. Tanto que o assentamento de Azansú 

geralmente bota Agué lá dentro no assentamento dele, porque um 

depende do outro. Agué é o enfermeiro de Omolu e nós temos várias 

cantigas de Agué no jeje.  

 

  Comentei com o sacerdote sobre a representatividade de Nãnã e sua função na 

manifestação, através da Madrinha; e o seu comentário foi: 

 

[Doté Amilton da Costa] Aqui [sirè do jeje-savalu] começa com 

Bessen, depois de Bessen é Azunsú. Aqui começa com esses dois e 

depois e termina com Nãnã... A gente termina com ela porque ela é a 

matriarca da nação, é a mãe. A gente chama de Nãnã ou Abasú [...] O 

patrono do savalu é Bessen e Omolu e a matriarca é Nanã, a gente não 

faz nada sem esses três santos.    
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 Pesquisadores têm defendido que o caráter de cultuar várias divindades em um 

mesmo templo, formando um panteão, como se observa nos candomblés 

contemporâneos do Brasil, é uma contribuição da prática litúrgica dos voduns, do povo 

ewe-fon do Benin.
63

 É desse processo de recriação, como estratégia de manutenção da 

identidade étnica africana no Brasil, que o Nego Fugido parece ter criado sua estrutura 

cênica. Entretanto, dado o caráter cênico, com crítica e denúncia contra a sociedade 

atual, esse aspecto de justaposição se soma às insurgências e ruptura das estruturas, 

recriando narrativas sem romper com os elementos sagrados. Talvez essa seja a razão 

que justifica o incômodo de Doté Amilton ao admitir a possível gênese entre Negro 

Fugido e o Jeje-Savalu, ou seja, de identificar em um espaço não ritualístico, as 

palavras e evocações sagradas. 

 Um exemplo da textualidade criativa do Nego Fugido, baseada na contradição, 

se encontra na entrevista de Domingos Preto, para o IRDEB, em 1996. Enquanto ele 

questiona o próprio nome Nego Fugido - O Nego Fugido não foge [....] - e os 

pensamentos dos integrantes atuais que afirmam que um dos aspectos narrativos da 

manifestação é a fuga dos escravizados; a cantiga, entoada por ele durante o 

depoimento, refuta seu próprio discurso, revelando que há, de fato, na manifestação, 

uma narrativa de perseguição aos escravizados fugitivos;  

 

Cantiga 27 

  

Puxador 

Bakakaò, Ki bakaka okò, bakakaò  

 

Negas  

Ki bakaka okò 

 

Traduzido em fon
64

 

Yé ba kaka ó, yé  ba kaka  kpo  =  Eles procuraram tanto, mas/que não conseguiram 

achar 

 

                                                           
63

 Destaco as pesquisas (PARÉS, 2018) da Unicamp e (NETO, 2017) da UFBA por propor Acupe como local 
de origem do candomblé Jeje-Savalu, a partir do Doté Sinfrônio, Mãe Tança e Boivi Satu, questões que 
abordarei no decorrer da pesquisa.  
64
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 Esse breve panorama sobre as cantigas visou refletir a respeito da ideia de que 

suas letras e significados estabelecem outros planos narrativos, similares ou 

independentes em relação ao eixo temático e vertical do Nego Fugido, com a pulsação 

ou evocação de acontecimentos, atos e imagens horizontais que servem como guias para 

a composição e complexidade do discurso do Nego Fugido, e geram polifonia na sua 

narrativa. São aspectos materializados pela ilustração, realizada durante as atividades do 

Laboratório de Sensibilidade pela estudante da comunidade Isabela Carolina de Sá 

Reis.    

 

Fig 15 Narrativa aberta e fechada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ilustração: Laboratório de Sensibilidade, Acupe, 2014 a 2017. 

  

 O que interessa, também, nesse breve cruzamento entre contextos 

historiográficos da escravidão, orikis de orisás e itàns (contos, relatos orais), é 

identificar o aspecto interdisciplinar nas muitas vozes que compõem a aparição e 

elucidar como sua narrativa é formada de camadas simbólicas e como esses elementos 

cognitivos operam como estratégia cênica, aproximações que contribuem para as 

reflexões que seguem. 

 A poética de jogo de canto-pergunta-resposta, seja ela dissonante ou ressonante, 

para Antônio Risério, é “coração e veia da textualidade criativa” da cultura africana 

ocidental “[...] de caráter poético-musical, Inter semiótico, multimídia”. Risério elege os 
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orikis como um dos elementos linguísticos fundante da arte africana e da sua intrínseca 

relação com a palavra. Para o autor, os orikis não são textos narrativos, pensando na 

estrutura fragmentária de sua construção textual, ele opera pela justaposição de blocos 

verbais, o que garante o aspecto não linear do seu discurso, diferente das estruturas 

tradicionais da poesia ocidental. Para Risério o princípio construtivo dos orikis é a 

parataxe, organização estrutural do texto, seja em níveis lexicais ou sintáticos, 

“segundo princípio da montagem, ‘ideogramático’, onde as proporções vão se 

sucedendo como numa colagem de unidades, sem que se providenciem nexos discursivo 

para uni-las num encadeamento lógico e/ou cronológico” (RISÉRIO, 2012, p.44).  

 São aspectos que observo tanto nas cantigas do Nego Fugido quanto no discurso 

do morador de Acupe acerca da bananeira que sangra do Acupe Velho e dos 

participantes da manifestação, a exemplo de Domingos Preto, que constrói um discurso 

peculiar sobre o Nego Fugido e o processo de escravidão no Brasil em depoimentos no 

documentário Bahia Singular e Plural- IRDEB, aspectos narrativos que tento identificar 

em outros discursos no decorrer desse estudo.  

 Chamo a atenção de que não há uma um limite de cantigas. Enumerei e analisei 

as mais conhecidas entre os integrantes do grupo ou aquelas que foram permitidas 

descrever neste estudo. Algumas cantigas permanecerão ocultas, “da porteira para 

dentro”. Além disso, vale ressaltar que muitas cantigas surgem no momento da 

aparição, de acordo com os pulsos, os atos, gestos ou ações das figuras no manifesto, 

potencializando o acontecimento cênico em um determinado domingo de julho ou ano, 

mas que serão esquecidas nos anos seguintes. E, outras, que se mantêm na memória 

coletiva dos integrantes, ressurgindo em algumas aparições, não fazem parte, porém, do 

repertório do Nego Fugido.  
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1.4. O tempo e os ventos de julho  

 Tudo aqui termina em samba 

 

Esse é um dizer popular dos baianos que evidencia o quanto a prática dos 

batuques, dos tambores, está presente no fluir da vida diária das comunidades 

tradicionais, quilombolas, pesqueira e do candomblé. O batucar dos tambores, 

compreendido como fluxo contínuo da vida, nessas comunidades, refuta a compressão 

racionalizada da relação tempo, espaço e acontecimento. Para penetrar no pensamento 

sobre tempo, em África, ou nas comunidades que se espelham em saberes e práticas 

bantu, ewe-fon, e yorubá, na diáspora, é necessário abrir o portal de uma 

temporalidade exúnica, para relativizar ou romper com a própria concepção de início e 

de fim dos acontecimentos. Para isso, localizo a ideia de temporalidade relacionada 

aos fenômenos naturais, que permitem uma organização dos fatos ou acontecimentos a 

partir das fases temporais da existência. Tal compreensão tem a importância de indicar 

a forma como a população de Acupe se relaciona com os saberes da tradição oral, com 

a ideia de presença, de ausência, do mistério, do sagrado e do inesperado, evocados 

pelo poder da palavra.  

Nas considerações iniciais, destaquei o caráter agregador do Recôncavo como 

território de cruzamentos de sistemas simbólicos indígenas, africanos e europeus. 

Berçário das mais variadas manifestações culturais, de costumes, ritos e práticas 

artísticas, com uma marcante identidade afro-brasileira, fundamental na formação 

religiosa e sociocultural daquela região. 

Acupe é uma espécie de quilombo urbano/litorâneo, encravado no fundo da Baia 

de Todos os Santos, ocupado por pessoas que compartilham memórias sobre o período 

da escravidão e que, por meio do Nego Fugido, manifestam suas próprias impressões 

sobre a instituição escravista e a forma pela qual as pessoas escravizadas teriam 

viabilizado sua liberdade, se apropriando da saberes, costumes e práticas de uma 

África que reside, ainda que em reminiscência, no imaginário coletivo da população 

atual.   
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Fig. 16 Acupe, vista do morro do Alto do Cruzeiro, território quilombola.  

Foto: Monilson Mony Tolonan, 2019.  

 

As cantigas do Nego Fugido tomam as ruas de Acupe nas vozes dos Puxadores 

da aparição e se multiplicam na frequência entre lembrança e esquecimento, 

incorporado por seus moradores.  As danças de giro anti-horário das saias de 

bananeiras, estilhaçam o espelho do tempo, rompem com o relógio ocidental, evoca-se 

o tempo cíclico e instaura-se a aparição, com a ruptura do cotidiano. Os corpos negros 

atingidos pela arma da escravidão, na África, agonizam nos territórios da diáspora, 

mais precisamente, no solo de massapê do Recôncavo baiano. Esse caráter cíclico do 

tempo que se encontra no pensamento bantu-kongo, a partir da sistematização feita 

pelo pensador congolês Fu-Kiau Busenki, e traduzido por Tiganá Santana, apresenta 

uma gramática do mundo por meio de uma inscrição chamada dikenga dia kongo, 

cosmograma kongo. Na perspectiva do pensamento kongo, o tempo se divide entre 

quatro estágios (musoni, kala, tukula e luvemba) e, assim, forma uma grande 

circunferência que concede uma leitura própria do povo africano em torno de como as 

coisas se configuram, em torno de como as coisas acontecem (SANTOS, 2019). A 

kalunga é concebida, pelo povo bantu-kongo, como: 

 

o princípio-deus-da-mudança, é a força em movimento, e, por causa 

disso, nossa terra e tudo nela estão em perpétuo movimento. O ser 

humano, em si, é um ‘objeto’ [ma] em movimento, pois é um 

trilhador-de-em-volta [n’zûngi a nzila] nos seus mundos superior e 

inferior (FU-KIAU, 1969, in SANTOS, 2019, p.23).   
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Essa forma de pensar o mundo concebe o ser humano na relação com o planeta, 

com a natureza, com as coisas e os objetos, e nos coloca no Didi (centro) de um sistema 

planetário e de experiência e existências em constante movimento e transformação; “o 

ser humano é um segundo sol nascendo e se pondo na terra” (FU-KIAU, 1969, in 

SANTOS, 2019, p.25) que percorre o ciclo da vida humana, grafada na circunferência 

da cruz: do nascimento ate a morte.   

 

 

Fig: 17  Cosmograma bantu-kongo 

 

 

 

O termo hora ou o passar das horas, nessa perspectiva, deve ser entendido como 

demarcação dos fatos e acontecimentos coletivos. É importante seguir a frequência da 

radiação epistemológica dos povos bantus, a partir de Fu-Kiau Businki - e das traduções 

e leituras de Tiganá Santana -, para compreender a ideia do tempo coletivo como 

elemento impulsionador dos acontecimentos da população acupense.    

Sob as cantigas de samba de caboclo, a aparição se despede do sol de tukula 

(Sol da vida em sua plenitude ou amadurecimento da vida), enquanto o ritmo dos 

tambores recepciona o portal de luvemba (final da vida física), decretando o fim da 

manifestação. Durante as aparições nos domingos do mês de julho, a cada final de tarde, 
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as atividades são finalizadas com a morte das figuras que representam os escravizados, 

simbolizando o encerramento de um ciclo de atividades e dando início a um novo ciclo - 

que será retomado no domingo seguinte -. Desta forma, na aparição, a morte não 

significa o fim, mas o recomeço de uma nova vida e o intervalo entre um final de 

semana e outro é o tempo de a comunidade comentar os fatos, previstos e imprevistos, 

ocorridos durante o acontecimento cênico, ao mesmo tempo em que as lembranças do 

período colonial, encravadas no imaginário popular da região, se manifestam no 

cotidiano de Acupe.  

O intervalo semanal da aparição retarda a culminância da fabulação e da 

conquista da alforria, ampliando a manifestação para um tempo que não se define nem 

pelo cotidiano e nem pela sua ruptura, mantendo o passado e os conflitos relacionados 

às lutas contra a escravidão em fluxo contínuo, em torno dos quatros tempos do sol, 

girando todo o ciclo da vida, no Acupe do presente.  Em diálogo com a orientadora 

desta pesquisa, observamos que a estrutura cênica e narrativa da aparição se desenvolve 

como um começo-desenvolvimento-começo, o que demonstra seu aspecto cíclico, 

presente em inúmeras expressões cênicas populares, nos quais a repetição, na medida 

em que cumula, é um recurso fundamental, e nunca é a mesma coisa. No caso do Nego 

Fugido, a repetição cria efeitos e camadas que se sobrepõem em uma escala que vai 

eclodir no último domingo de julho, na prisão do Rei.   

Para entender esse entre-lugar que ocupa a aparição no cotidiano do mês de 

julho, considero valioso espelhar a imagem do pêndulo, como proposto pela 

pesquisadora Leda Maria Martins, que transita entre “a lembrança e o esquecimento, a 

origem e a perda” (MARTINS, 2002, p.71). A reconstituição de um manifesto cênico 

que se dá na encruzilhada entre lembrança e esquecimento, entre passado e presente, no 

tempo dos fatos ocorridos e grafado no corpo, tem a finalidade de procurar por um tipo 

de ruptura que reorganize socialmente o sujeito.  Leda Martins, pioneira nos estudos da 

encruzilhada, aponta caminhos indispensáveis para pensar o corpo coletivo do Nego 

Fugido, constituído na temporalidade espiralar, tempo da experiência vivida, revivida e 

reinventada à beira da kalunga do Recôncavo da Bahia.  
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                Fig. 18 Porto de Acupe durante a maré cheia.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      Foto: Marcelo Fiorini, 20217. 
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 O porto de Acupe, que outrora escoava a produção de açúcar dos engenhos da 

região para Salvador, ainda hoje, é um local que congrega a maior parte da população 

da comunidade, nos momentos de saída e retorno das canoas de pesca para o mar. É no 

vai e vem das marés, “fonte e origem da vida” socioeconômica do Recôncavo que, 

continuamente, são gerados os acontecimentos e as mudanças que afetam a 

comunidade. É durante as atividades cotidianas de enfrentamento do mar, nas lamas dos 

manguezais ou nos recifes, que se manifestam as “artes” (como se referem os 

pescadores) rudimentares da pesca, a saber: as redes grosseiras e de caça e pesca de 

peixes, as reça
65

 de peixotes e tainhas, o monzoá de caça de siri e caranguejo, das redes 

de arrasto, das redinhas e reça de camarão e tantas outras “artes” desenvolvidas pelos 

moradores do quilombo do Vai-quem-quer, como sobrevivência e resistência às 

violências impostas pelo Senhor Francisco Gonsalves
66

. 

 

O tempo é um segredo 

e o vento é o mensageiro dos mistérios do tempo 

 

O vento que leva as águas do porto e as embarcações para o mar aberto, 

soprando a noroeste, as devolve soprando a sueste. Exércitos de vaza marés (pequenos 

caranguejos), sobre os recifes, dançam chamando o vento sueste e anunciam o retorno 

das águas do mar e das canoas ao porto. Nessa dança de vai e vem de corpos negros, 

navegando sobre a kalunga, suas águas se atrasam a chegar todos os dias, em sessenta 

minutos a cada dia, um ciclo de constante alternância do tempo de saída e retorno das 

canoas
67

. 

Os pescadores de Acupe costumam dizer que o vento das tardes de domingo de 

julho são sueste. Essa “qualidade de vento”, dizem os pescadores, não vem de cima, 

                                                           
65

 O tipo de trançado e o tamanho dos orifícios da rede de pesca define o nome da técnica e o tipo de 
pescado que se pretende capturar, daí o nome reça, que se refere ao termo réstia, feixe de luz que 
passa através de orifício ou abertura estreita.  
66

 Nas considerações iniciais faço um relato da origem do quilombo do Vai-quem-quer e, de forma 
brevíssima, da influência dos Tupinambás, primeiros moradores do recôncavo, nas técnicas de caça e 
pescas africanas utilizadas a em terras brasileiras. 
67

 O fenômeno das marés são oscilações periódicas do nível do mar que são o resultado da atração do 
Sol e da Luna sobre as partículas líquidas dos oceanos. Os efeitos dos astros se sobrepõem e o seu 
resultado é a força que gera as marés.  Pesquisadores têm explicado esse fenômeno natural por meio de 
estudos sobre a atração gravitacional exercida pela Lua sobre a Terra e, em menor escala, pelo Sol sobre 
a Terra. Embora a massa da Lua seja menor que a do Sol, ela tem maior influência sobre as marés, uma 
vez que se situa mais próxima da Terra.  Consultado em: https://tabuademares.com/mares. Acesso em 
10/08/2021.  

https://tabuademares.com/mares
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detrás ou dos lados, ele chega de frente, são ventos frios, misteriosos e batem no rosto. 

Se ele “devolve as águas” para o porto de Acupe e leva fartura de peixes e de mariscos 

a sua população, também devolve para a comunidade o passado sombrio de violência e 

morte, imposto pelo sistema escravista. 

O horário da maré, “cedeira” ou “tardeira”, como costumam dizer os pescadores, 

atrai parte da população ao porto para a comercialização e escoamento dos pescados, 

fazendo do local um ponto de troca de saberes, de práticas e convivência. No 

aglomerado do porto, um olhar curioso ao sul e avista-se, na vizinhança, as terras do 

Acupe velho, onde encontram-se enterrados os escravizados oferendados em sacrífico 

para Iku, local também onde os moradores do passado retiravam as folhas secas para 

confecção das saias de bananeira do Nego Fugido e dos Caretas (na foto acima, é 

possível identificar o local exato do antigo cemitério, onde se veem pés de coqueiros). 

Somam-se, à vida cotidiana dos moradores, vozes do imaginário coletivo de Acupe 

que avistam o passado enquanto remam para o futuro, nas águas do presente. E nesse 

vai e vem de presente e passado, empurradas pelos ventos do mês de julho, as lutas 

dos escravizados por suas alforrias são revisitadas, as histórias se atualizam, as 

experiências e as imagens do passado articulam-se para conceber, no presente, aquilo 

que chamei, influenciado pelos escritos de Walter Benjamin, de reminiscências 

criativas (PINTO, 2014).   

No estudo Nego Fugido, o teatro das aparições (PINTO, 2014), comentei sobre 

algumas histórias, verdadeiras ou imaginárias, que os moradores de Acupe costumam 

relatar durante suas atividades cotidianas. São narrativas que permeiam as lembranças 

e esquecimentos sobre escravidão, enquanto a população rema suas canoas, tecem e 

jogam suas redes ao mar ou, ainda, nos giros anti-horário da roda de capoeira, do 

samba de roda ou no sirè do candomblé, “a narrativa, que durante tanto tempo 

floresceu num meio de artesão – no campo, no mar e na cidade− é ela própria, num 

certo sentido, uma forma artesanal de comunicação”. (BENJAMIN, 1994, p. 205)
68

 

Parte do imaginário coletivo de Acupe gira em torno da figura fantasmagórica 

do Senhor Francisco Gonçalves, alma penada do antigo dono do Acupe Velho que, 

segundo Tia Neném, citada anteriormente, costumava circular em montaria pelas ruas 

                                                           
68

 O pesquisador alemão Walter Benjamin e seus pensamentos filosóficos foram apropriados no estudo 
anterior, nas discussões acerca da relação entre temporalidade, histórias, narrativas e experiências, 
questões que no estudo atual localizo nos pensamentos africanos bantu-kongo e nos estudos do Ifa da 
tradição yorubá.  
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da comunidade, na boca da madrugada, emitindo um som angustiante e lamentoso em 

formas de trotes de cavalo. (PINTO, 2014)  

O fantasma do senhor de engenho, imponente, vestindo fraque preto e cartola, 

seguia para uma de suas fazendas para procurar ouro e fiscalizar as atividades dos seus 

escravizados, como costumava fazer quando ainda estava vivo. Há muitos relatos na 

comunidade sobre o comportamento violento do perverso senhor que punia os 

escravizados rebeldes, amarrando as mãos e os pés e os atirando em um alçapão cheio 

de lanças de ferro que ficava no fundo do engenho, às margens da baía. Dias depois, os 

corpos eram vistos boiando no mar, servindo de alimento para os siris. Muitos 

escravizados, contam os moradores, também teriam sido mortos pelo perverso senhor, 

amarrados e chicoteados sob um centenário ingazeiro, árvore espinhosa que ficava na 

entrada do engenho.  Nos estudos anteriores, enfatizo os relatos de alguns pescadores e 

marisqueiras que comentam que sempre quando passavam pela frente do antigo 

engenho, costumavam ouvir gemidos de escravizados, próximo à misteriosa árvore 

(PINTO, 2014, p. 18-20). Essas histórias estão associadas à figura da Mulher da Trouxa, 

já citada, e reforça o relato da existência de um cemitério de escravizados no fundo da 

casa grande, à beira do manguezal, como aparece no itàn de Iku e da bananeira que 

sangra. 

Foram esses mesmos pescadores ou seus filhos que, nutridos das narrativas 

traumáticas e das cosmovisões africanas, à beira do porto de Acupe, após a abolição da 

escravatura, retornaram ao Acupe Velho, durante décadas, para dar vida às saias de 

bananeiras. O retorno ao passado colocava os moradores do Vai-quem-quer
69

 diante do 

espelho, que revelava a face do presente, em um tempo presente “carregado de passado, 

mas enquanto citação e atualização, e não como ele de fato aconteceu” (BENJAMIN, 

1994, p. 229, 230).  

No tempo do agora só restaram os relatos orais da população acupense. O local 

onde os sangues dos escravizados eram vistos escorrendo sobre os troncos das 

bananeiras foi destruído e substituído por pastagens para criação de gado, em primeiro 

momento, e, posteriormente, em tanques (cativeiros) de engorda de camarão, após 

                                                           
69

 Vai-quem-quer foi um arraial próximo do mangue, ao norte do Engenho Acupe, ocupado por ex 
escravizados do Engenho Acupe Velho, após da abolição, que passaram exercer a atividade da pesca e 
da mariscagem para prover o sustento de suas famílias. A razão desse nome era porque os ex-
escravizados podiam escolher ficar no engenho, servindo ao senhor ou ir morar à beira do mangue. Diz 
os relatos orais que todos abandonaram a fazenda de Francisco Gonçalves. Hoje o Vai-quem-quer 
tornou-se a Rua da Liberdade.  
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contínua transferência da posse do engenho para pessoas de outras localidades que 

desconhecem as terras, famosas pela infertilidade para a produção agrícola, mas 

fertilizadas pelas lembranças e os esquecimentos do passado. 

 

 

   Fig. 19 Imagem da região onde ficava a Casa Grande e o cemitério dos escravizados do Acupe Velho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                               

                             

                                                                        

 

                

         

               Fotos: Marcelo Fiorini, 2017. 

 

 

Os brotos, descendentes das bananeiras que sangram, parecem ter seguido a 

migração dos escravizados, se enraizando nos brejos e terrenos baldios em torno dos 

manguezais e do vai-quem-quer, onde os participantes do Nego Fugido passaram 

também a capturar as folhas mortas para dar vida às saias de bananeira que são 

confeccionadas, geralmente, aos sábados, um dia antes da aparição.  



147 
 

Fig. 20  Confecção das saias de folhas secas de bananeira, Baixa de senhor Climério            

   Fotos: Marcelo Fiorini e Monilson Mony Tolonan, 2017 e 2020. 

 

A entrada nos bananais é precedida do agó (licença) à ancestralidade, para que 

eles orientem os participantes a encontrar as folhas corretas que devem compor a saia. 

Revelou-me Dona Santa que, no passado, os integrantes entoavam cantigas de saudação 

às ewé (folhas), que associo como algo similar ao candomblé, uma espécie de dáhùnpè 

sàsànyìn (saudação do rito de cantar folhas) para que elas se revelem, acendam os olhos 

daqueles que as procuram na mata, para “ewé jí àse (acordar o poder das folhas)”: 

 

Ewé wá sá; erú èjé 

 

Essa é uma das cantigas que compõe o rito de saudação às folhas nos 

candomblés de nação Ketu, como demonstra a tradução de Mãe Stela de Òsósi (Maria 

Stella de Azevedo Santos) e Graziela Domini Peixoto (Ìyá Ìbêrè) publicada no livro O 

que as folhas cantam (para quem canta folha): 

 

 

Venham (acordem) folhas! Para que sirvam como remédios que 

tomaremos sob a orientação do médico Òsányìn, a quem 

pagaremos os honorários médicos, jurando não enganá-lo (ewé = 
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folha; wá = vir [venha, acorde]; sá = tomar remédio sob orientação 

médica; erú = engano, fraude, traição; èjé = honorários médicos, 

juramentos). (SANTOS, 2014, p. 38)  

 

 Atualmente, o rito de pedir licença para retirada e do acordar das folhas é 

realizado pela maioria dos integrantes com a entoação das cantigas do Nego Fugido; as 

palavras específicas desse ato ficaram restritas a poucos. A apropriação do agó a 

Òsányìn (orisá médico, senhor das folhas, das plantas e de suas propriedades 

medicinais) e a saudação a ewé no candomblé, como exemplos no Nego Fugido, 

justifica-se, já que a maioria dos seus participantes, no passado, eram consagrados aos 

orisás (yorubá) e aos voduns (jeje-fon), como já mencionado; e algumas cantigas 

reverenciam Agué (vodun análogo a Òsányìn por ser também médico, conhecedor das 

folhas e das propriedades medicinais). Além disso, suas palavras têm função similar na 

aparição, de devolver a vida ou gerar uma sobrevida às folhas secas e acordar seus 

moradores, já que as palavras sopradas pelos integrantes do passado foram levadas 

pelos ventos da “maré de vazante”. 

 Os pescadores também são grandes observadores da natureza, conhecedores do 

clima tempo, das fases lunares e se baseavam nesses elementos e saberes para definir o 

momento certo da captura das folhas, colhendo-as sempre na lua cheia, pois acreditava-

se que era o momento em que a seiva das plantas se concentra nas folhas e suas 

propriedades energéticas estariam mais intensas. Além das cantigas possibilitarem a 

revisita ao passado, a prática de saudar as folhas, durante a confecção das saias, é o 

momento de relembrar as cantigas que serão executados no dia seguinte, nos domingos.   

 As palavras cantadas de saudação e pedido de licença adentram as atividades de 

produção das saias, com a prática de dobrar e unir as folhas por fibras naturais ou 

vegetais, ainda no local da captura. Essa atividade pode acontecer entre/durante o sol 

de kaka (nascimento/surgimento da vida, mundo físico) e luvemba (final da vida 

física), evitando-se os ciclos de musoni (sol dos mundos dos mortos/ancestralidade), o 

que remete ao relato de Mãe Stela de Òsósi e Ìyá Ìbêrè sobre o juramento, em 

saudação a Òsányin, de não acordar as folhas durante a noite - “Ewé ãsà; Eru èjé - 

Homenageando Òsányìn e lhe relembrando que somos escravos do juramento de ‘não 

acordar as folhas durante a noite’” (SANTOS, 2014, p.35). 

Não é raro avistar saias de bananeiras invadindo as ruas de Acupe sobre as 

cabeças e ombros dos moradores, no retorno dos brejos, antes da chegada de luvemba. 
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As folhas atravessam todo o seu corpo e se lançam ao chão. Desse encontro, do 

atrito com a terra, ouve-se, mesmo ao longe, seu chacoalhar, produzindo um ambiente 

sonoro que se assemelha aos ritmos do dia que virá e desperta lembranças afetivas das 

crianças sobre a presença das aparições em anos anteriores. As crianças se manifestam 

e respondem ao cantarolar das saias, entoando as cantigas do Nego Fugido ao sair do 

interior das residências: 

 

Cativeiro de yayá, dá licença aê... 

 

Na maioria das vezes as cantigas são acompanhadas de danças, gestos e atos que 

fazem alusão à aparição fora do tempo previsto, uma espécie de futuro, com 

frequência no passado, que vibra no presente, como se o tempo se curvasse “...aos 

gestos e aos timbres aurálicos e numiposos do canto do ritmo [provocado pelo atrito 

das palhas] e das coreografias...” (MARTINS, 2002, p.70), o que mantém os 

acupenses em um ciclo constante de lembranças e esquecimentos. Dito de outra forma, 

a resposta das crianças na porta das casas, nas ruas ou nos quintais da comunidade, 

implica o alargamento do tempo da aparição, que se manifesta no intervalo, rompendo 

com as atividades cotidianas dos moradores, tanto no momento de preparação para a 

manifestação, como durante as atividades da pescaria, mariscagem, seus 

beneficiamentos e comercialização, na manutenção das canoas e das redes de pesca, 

ou no lazer da banca do jogo de dominó, após o retorno do mar e, ainda, no trabalho 

diário de manutenção do ilê de candomblé e em outras atividades secundárias que 

formam a paisagem típica de uma comunidade pesqueira, quilombola e de cultos afro-

brasileiros, onde reside, em reminiscências, uma concepção africana do tempo.  O 

alargamento da culminância da fábula da conquista da alforria, que adentra as 

aparições no cotidiano da comunidade, está diretamente relacionado com os 

acontecimentos gerados a partir da presença das figuras nas ruas de Acupe, o que gera 

mudanças e novos acontecimentos e faz do tempo e das ruas elementos narrativos da 

aparição.  

Aprendo, nas práticas litúrgicas do candomblé e em todas as atividades que 

precedem a manifestação das divindades africanas, no corpo do iniciado, que tudo tem 

seu tempo, e que cada atividade se cumpre ocupando o tempo que for necessário. Esse 

pensar identifica-se com a idealidade do tempo cíclico que caracteriza a cultura afro-
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brasileira, na qual se pressupõe a concomitância de causa e consequências, entre tempo 

e acontecimento e, nessa perspectiva, o tempo se define na atividade, e não o contrário. 

Descrevi, nesse estudo, a ordem temporal das práticas litúrgicas do candomblé. 

São fazeres “da porteira para dentro” as atividades que antecedem à festa pública, como 

a que consiste em: colheita das folhas nas matas para decoração e produção dos banhos; 

maceração das plantas para obter suas propriedades materiais e espirituais; orô 

(matança/sacrifico) de animais para oferenda aos caboclos-nkisis-orixás-voduns; 

preparo das carnes para o posterior banquete comunitário; cozimento dos alimentos 

(comidas secas) oferecidas aos orixás que estão sendo celebrados; arrumação e 

decoração do barracão que tematiza com o tipo de festejo.  A preparação do ilê (casa) 

para a entidade celebrada inclui, também, cuidar das roupas, algumas costuradas 

especialmente para aquele dia, que devem ser lavadas, engomadas e passadas a ferro; 

organizar os adereços que devem ser limpos e polidos; preparar as comidas e bebidas 

que serão servidas a todos os presentes. As atividades variam de acordo com o tipo de 

liturgia, o que pode aumentar ou reduzir a celebração, constituindo demandas de tempo 

diferentes entre elas. O exemplo disso, é a festa de obrigação e iniciação de novos 

adeptos, a “saída de iaô”, que demanda um tempo de preparação maior para o 

cumprimento das atividades e cuidados com os novos integrantes da comunidade que 

estão recolhidos no roncó (espaço/quarto sagrado no interior do terreiro preparado e 

destinado para iniciação dos adeptos do candomblé).  Ou seja, o tempo está sujeito ao 

acontecer dos eventos e será sempre definido pela conclusão das tarefas consideradas 

indispensáveis para o êxito da festa e satisfação daqueles que serão celebrados. Uma das 

tarefas indispensável para o acontecimento das festas públicas é saudar o primogênito 

do universo: 

  

Nenhum òrìsà pode pôr uma ação em movimento sem o seu Ésù. Ele 

é o único capaz de desencadear qualquer ação e comunicar as partes 

entre elas. Ele deve ser, como nos informa o mito, o síwájú, o 

primeiro a ser cultuado. A colaboração de Èsù é indispensável; não só 

para mobilizar o rito, mas também porque como Elebó é o único 

capaz de transportar e fazer aceitar as oferendas a seus respectivos 

destinatários, mantendo a harmoniosa relação entre os seres e as 

entidades sobrenaturais, o equilíbrio entre os dois planos da 

existência e entre todos os componentes do sistema. Sem a 

colaboração de Èsù, a dinâmica ritual ficaria paralisada. Se ele não 

fosse invocado e servido em primeiro ligar, o que impediria sua 
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função propulsora e reparadora, toda a cerimônia encontrar-se-ia 

comprometida, havendo consequentemente o desequilíbrio e a 

desarmonia. Èsù, não sendo invocado e não podendo preencher sua 

função, particularmente em relação às oferendas, revidaria, 

bloqueando os caminhos do bem e abrindo os caminhos a todas as 

espécies de entidades destruidoras, os tão temidos Ajàgun. Ele 

empregará todos os subterfúgios possíveis e provocará confusões 

terríveis a fim de castigar aqueles que violam as regras que permitem 

a redistribuição de àse e o relacionamento harmonioso entre 

genitores e descendentes. (SANTOS, 2012, 208). 

 

 

Juana Elbein dos Santos está se referindo ao Pàdé / Ipàdé (reunião ou ato de se 

reunir), um dos principais ritos prioritários do candomblé, que acontece antes do início 

das cerimônias públicas, ou em toda e qualquer atividade que envolva o ebó (sacrifício e 

oferenda), centro dinâmico do sistema nagô, no qual Ésù será sempre saudado e 

celebrado, prioritariamente.  Pois esse “senhor” é o vento que tem a primazia de fazer o 

mundo girar, de fazer as coisas acontecerem.  Os itàns (conjuntos de contos/relatos 

orais) de Ésù, por ser o orixá mais polêmico, como se observa nas Considerações 

Iniciais, é também o mais popular e estudado nas edições sobre a tradição religiosa de 

origem africana e por pesquisadores nos estudos acadêmicos.   

Muitos autores têm direcionado seus olhares para a leitura do Odu (signo do 

oráculo de Ifá, destino, caminho) e do Ifá (oráculo, divindade) para abordar o caráter de 

ubiquidade de Èsù, vento que desempenha a função de “punir” e “proteger” os seres 

humanos. Por ser o primogênito do universo, ele é a força propulsora que prove o asé 

(força vital), a capacidade dinâmica que possibilita a chegada e o manifesto dos orixás 

no aiyê (terra); é o vento neutro, elemento tanto feminino quanto masculino, que faz da 

encruzilhada sua morada, lugar de fertilidade, onde os caminhos se encontram e se 

repartem. Èsù enúegbarijo (a boca que tudo come) é a boca coletiva da humanidade, 

aquele que representa a múltipla fase do ser e dos ciclos da vida e é, ele mesmo, “o 

Ancião, o Adulto, o Adolescente e a Criança. É o primeiro nascido e o último a nascer” 

(SANTOS, 2012; SODRÉ 2017; MAUPOIL 2017; VERGER, 2018).  

Tais questões serão revisitadas para elucidar a hipótese da recriação do Ifá e dos 

itàns de Èsù e de Nãnã, em Acupe, com os relatos sobre Iku (a morte), da bananeira que 

sangra e da Mulher da Trouxa. Por hora atentarei para ideia de Èsù como vento sagrado 

que está ou existe concomitantemente em todos os lugares, pessoas e objetos e, com o 



152 
 

seu caráter atemporal, é o orisá que tem a proeza de orquestrar e subverter o tempo, 

reinventar a memória e reinterpretar o passado. A respeito disso há uma passagem de 

um itàn de Ésù, muito popular, que parece apropriado como exemplo de ruptura 

convencional do tempo:  

 

Èsù matou um pássaro ontem, com a pedra que arremessou hoje. 

 

Toda vez que se menciona o pássaro atingido no passado - pela pedra lançada 

por Èsù, no presente -, ele revive, para morrer novamente no agora.  A morte do 

pássaro, revisitada, gera uma vibração do devir. É possível pensar a relação entre 

lembranças e palavras vocalizadas na perspectiva do mesmo princípio, de deslocamento 

e ruptura temporal, já que um ser só morre quando seu nome, seus feitos não são mais 

fertilizados com as palavras, no aiyê. A palavra deve ser entendida no contexto das 

formas africanas de transmissão de saberes, que se deflagram nas cantigas: comunicação 

sensorial de enunciação de relatos orais, de saberes, de evocação de passados, do devir e 

de energias sagradas.  Esse caráter fertilizador da palavra, por meio de Ésú, remete a 

idealidade da relação entre presença e ausência, além da capacidade da palavra de 

produzir imagens e gerar acontecimentos.   

As crianças respondem ao ritmo das folhas secas que percorrem as ruas de 

Acupe, no intervalo da aparição. Saudado nas cantigas sopradas pelas crianças, Èsú faz 

a roda girar e evoca uma memória que já estava ali, no qual o relato de Iku (a morte) se 

atualiza, se reinventa e se presentifica, com os brotos de bananeiras nascidos com o 

sopro das palavras lançadas da boca das crianças.  

As cantigas vocalizadas pelas crianças vibram o devir das aparições do dia 

seguinte e essa frequência, que sintoniza o intervalo da aparição, implica a inexistência 

da dicotomia entre ausência e presença. A respeito desta questão, há algo que se pode 

aprender com a ausência das aparições nos domingos de julho de 2020
70

. Em 

decorrência da propagação do Corona Vírus e da necessidade de isolamento social para 

conter o avanço da pandemia - após inúmeras discussões do coletivo, de consultas aos 

mais velhos etc. - foram canceladas as manifestações públicas do Nego Fugido e suas 

atividades externas se limitaram à aparição de duas figuras com máscaras de proteção - 
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 Em consequência da maioria da população de Acupe ainda não estar vacinada, a coordenação do 
grupo Nego Fugido, decidiu manter o cumprimento do rito em julho de 2021, reduzindo a presença de 
figuras nas ruas da comunidade.  
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um Caçador, Evilásio Cruz de Souza, e uma Nega, Gilvandro Regis Ribeiro -, 

cumprindo o rito de Iku, como na foto abaixo. 

  

Fig. 21 Caçador e Nega cumprem o rito de Iku nas tardes de domingo de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto:  Monilson Mony Tolonan,  05/07/2020 

 

 

 

 

Quase duzentos anos depois, o covid-19 presentifica o itàn da praga lançada por 

Iku nas ruas de Acupe, o que, para alguns moradores, reafirma a função das aparições 

de, ainda hoje, espantar e curar a comunidade das doenças, como afirma o comentário 

feito por Tia Conceição para o Mestre Caiçara (Paulo Luiz Sobral), relembrando 

pandemias ocorridas em outros tempos, e pedindo ao mestre que não deixe de colocar o 

Nego Fugido nas ruas, nos domingos de julho de 2020:  
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[Paulo Sobral, mestre de capoeira e participante do Nego Fugido] 

Olha [escuta] meu filho, tudo isso que está acontecendo hoje já 

aconteceu. Essa peste já esteve entre a gente. Eu sabia que ela ia 

chegar, porque ela só vai acabar quando chegar aqui, como aconteceu 

da outra vez.  Os grupos têm que sair, bota o ancestral na rua, se não, a 

doença não vai embora.     

  

Asé! Nas palavras de Tia Conceição pesam as lembranças e a fé em um rito do 

passado, capaz de conter uma doença no presente. E, foi imbuído da sua crença e 

atendendo à solicitação de outros moradores para que aconteça a aparição, que me fez, 

juntamente com outras lideranças, insistir em colocar as figuras na rua, contrariando a 

opinião de muitos participantes do grupo e de moradores mais novos.  

Em Acupe, até a primeira quinzena do mês de junho, não havia casos da doença 

confirmados na comunidade. Julho abriu o portal da doença, com trinta e cinco (35) 

casos, e uma morte, nos primeiros dias do mês, acontecimento que assustou as 

autoridades públicas, municipal e estadual, que decretaram medidas mais rígidas 

(lockdown), para conter o vírus. Mas, nada adiantou porque, em menos de uma semana, 

Acupe já registrava sessenta (60) casos confirmados. O que foi uma surpresa para uns, 

era algo esperado pelos moradores, que conhecem os relatos sobre Iku (a morte) e 

acreditam na importância da presença das folhas secas, varrendo as ruas da comunidade 

no mês de julho.   

O que pude observar foi que a presença do Caçador e da Nega nas ruas 

emocionou os moradores (as) mais velhos (as), que os recepcionavam com aplausos, da 

janela de suas casas.  A mim, cabia a função de garantir a segurança física dos 

participantes, acompanhando a aparição à distância. Em vários momentos do percurso, 

vi as lágrimas escorrer no rosto do caçador Evilásio, que se emocionava por estar 

cumprindo o que chamou “missão dada pelo sagrado”. A aparição também despertou 

gritos de felicidades nas crianças que saudavam as figuras com as cantigas do Nego 

Fugido.  Mas rendeu, também, duras reclamações de alguns moradores e integrantes do 

grupo, sobretudo os mais novos, que não acreditam, devido a suas crenças religiosas, ou 

não conhecem a origem das aparições. Essa divergência nos olhares dos moradores de 

faixa etárias diferentes (crianças, adultos e idosos) acerca das aparições, será retomada 

nas discussões sobre a epistemologia dos tambores e os processos de transmissão de 

saberes nas comunidades tradicionais. Cabe, no momento, relatar como essas 
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epistemologias afro-diaspóricas, por meio das práticas culturais, podem reduzir o 

distanciamento entre o novo e o velho, o passado e o presente e entre presença e 

ausência.  

Nas palavras de Nívia Luzia Silva de Santana, jovem sacerdotisa que lidera o 

terreiro Ilê Asé Oyá - escolhida em 2015 para substituir sua avó, Anízia da Rocha Pitta 

Silvia (Mãe Santinha de Oyá), aos 32 anos - “para o orisá, idade não conta”. Em 

outubro de 2019, a yalorisá defendeu sua dissertação
71

 pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), na linha de pesquisa Cultura e Sociedade, e sob a bandeira de Tempo do 

Ilê de Oyá, no bairro de Pirajá, em Salvador-Bahia, discutiu temas sobre saberes 

tradicionais, a relação entre cultura e religião, apropriação cultural e modernidade.  Em 

um momento da defesa, Nívia relatou sua preocupação quanto à salvaguarda desses 

saberes, ameaçados com a utilização das novas tecnologias, como recurso de mediação 

com os ensinamentos sagrados e argumenta que essas mudanças têm afetado a relação 

entre pessoas , meio ambiente  e ancestralidade e o processo de aprendizado.   

Essa é uma reclamação recorrente nos dias atuais, entre os adeptos dos cultos do 

candomblé mais antigo, quando dizem que os de hoje não querem mais aprender com “o 

tempo do sagrado”, não têm mais paciência para esperar o sagrado soprar uma 

mensagem, apontar um caminho. Em entrevista para uma revista eletrônica, a Yalorisá 

retoma esse debate sobre o tempo e o acontecimento das coisas, quando afirma que “a 

tecnologia está nos roubando o que há de mais importante: a capacidade de sentirmos a 

nós mesmos. Não conseguimos viver sem um celular, estamos nos desconectando da 

natureza – e com isso, perdemos a intuição”.  

Nívia lembra que, dentro da tradição do candomblé, o tempo é um orisá, energia 

divinizada e reverenciada pelo povo-de-santo - embora esteja onipresente e onisciente
72

 

- mas, fora do terreiro, no entanto, nos relacionamos mal com o tempo, o que nos 

impede de compreender o aspecto divino das coisas, ou seja, o acontecer das coisas sem 

linearidade e com função de nos elevar a lugares mais significados na vida. Tomando o 

terreiro como espaço sagrado, de cura e aprendizado, ela afirma que “a cura para as 

doenças da alma vem de escutar o barulho da água caindo, de sentir o vento, de andar 

descalço, de pisar na terra”. A jovem Yalorisá lembra que a vida na comunidade do 

candomblé ensina que “somos sagrados porque somos parte da natureza” e o quanto é 
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 Até esse momento, a dissertação Da perseguição à exaltação: a reconfiguração do Candomblé em um 
produto cultural não encontra- se disponível no acervo digital da Universidade Federal da Bahia.  
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  Kitempo ou tempo é um Nkisi, divindade do culto do candomblé de nação angola, também cultuado 
nos terreiros de nação ketu como orixá.   
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importante “...entender a importância do tempo nas nossas vidas...”
73

,  compreender a 

presença onipresente e onisciente de kitembo (da natureza) e, consequentemente, de 

Èsú, em tudo que acontece em torno do ser humano.  

A crença de Tia Conceição no poder onipresente do sagrado (natureza), que se 

manifesta nas saias de bananeira, e que ela acredita capaz de curar a praga que assola 

uma comunidade, vibra e ganha eco nas palavras da jovem sacerdotisa do candomblé, 

dando um exemplo de que Somàvo/Sò má vò dò azán si (o amanhã nunca termina), e 

que a fé dos mais velhos no sagrado, se renova nas palavras dos mais novos.  Somàvo é 

uma expressão de tradição Ewe-Fon, do vodum Dan (cobra), que está relacionada a 

importância de compreender o tempo do acontecimento das coisas, sinalizado, nesse 

caso, pelo processo de transe/manifesto do sagrado em pessoas idosas e que simboliza 

bem a relação entre temporalidade e acontecimento. (SAULNIER, 2005) 

No vai e vem das águas salobras do porto de Acupe, empurradas pela dança 

coletiva do vaza maré, encontram-se, também, as espirais do tempo. A pesquisadora 

Leda Maria Martins defende que a rede de pensamentos e saberes, localizados no corpo 

das irmandades dos Congados e Moçambiques, são tecidos a partir de uma noção 

temporal que ela nomeia como tempo espirar. Tomando como perspectiva um circuito 

de relações e significado entre o tempo, a ancestralidade e a morte, sobretudo, a 

primazia do movimento ancestral como fonte de inspiração na matização das curvas de 

uma temporalidade espiralada, na qual os eventos, desvestidos de uma cronologia linear 

estão em processo de perenes transformações, Leda Martins relata acerca de 

sincronismos atemporais no devir desse movimento, onde “o passado pode ser definido 

como o lugar de um saber e de uma experiência acumulativa, que habitam o presente e o 

futuro, sendo também por eles habitado”. (MARTINS, 2002, p.85). A autora também 

relata que a ideia de um tempo cíclico e espiralar “grafa-se em uma das mais 

importantes inscrições africanas... os cosmogramas, signos dos cosmos e da 

continuidade da existência”, sistematizados pelos pensamentos de Fu-Kiau Bunseki, que 

foram revisitados e reinventados, de várias formas, nas diásporas: 
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 Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/tpm/nivia-luz-baiana-e-ialorixa-fala-sobre-candomble-
ataques-a-terreiros-e-religiao-do-futuro?utm_source=whatsapp&utm_medium=site-share-icon. Acesso 
em: 14/07/2020.  
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Para Fu-Kiau Bunseki (1994:33), nas sociedades nicongo, vivenciar o 

tempo significa habitar uma temporalidade curvilínea concebida 

como um rolo de pergaminho que vela e revela, enrola e desenrola, 

simultaneamente, as instancias temporais que constituem o sujeito 

(MARTINS, 2002, pp. 84,85). 

 

 É neste sentido que localizo as aparições do Nego Fugido como uma dessas 

formas reinventada de signos e códigos que formam um cosmograma, no qual é 

possível reconhecer um pêndulo, que se movimenta entre o candomblé e as práticas 

artesanais das pescas e mariscagem, entre o presente, o passado e o futuro, e nas 

relações, de presença e ausência, entre os seres humanos e os seres encantados. Ou seja, 

nas práticas de Acupe incluem-se “no mesmo circuito fenomenológico, as divindades, a 

natureza cósmica, a fauna, a flora, os elementos físicos, os mortos, os vivos e os que 

ainda vão nascer, concebidos como anelos de uma complementariedade necessária, em 

contínuo processo de transformação e de devir” (MARTINS, 2002, p. 84).   

Em 2020, nos trabalhos da porteira para dentro, preparativos para as aparições 

das duas figuras nas ruas de Acupe, o Tata Paulo da Cruz, porta-voz, naquele ano, das 

mensagens dos ventos sagrados, reclamava da incredulidade dos moradores atuais nos 

ventos que sopram em julho. E, se referindo à praga lançada por Iku, afirmou que “o 

Nego Fugido hoje é uma brincadeira, mas no passado ele foi uma verdade”. Segundo o 

Tata, essa história está, há muito tempo, escondida debaixo das saias das figuras dos 

caçadores e que já tinha passado a hora dos moradores saberem a verdade. “Levar a 

verdade aos moradores”, nas suas palavras, era uma missão dele, como sacerdote e 

tradutor das mensagens do oráculo, e minha, por ser pesquisador e uma das lideranças 

da aparição no momento.  

Aprendi com os mestres e mestras que, ao vocalizar as palavras, enunciar uma 

mensagem, é preciso mastigar a semente da pimenta da costa - planta de origem 

africana que pertence a Esù e que é muito utilizada no culto do candomblé - para que as 

palavras adquiram o poder da fertilidade. Reproduzi os pensamentos da Yalorisá Nívia 

Santana e a do Tata Paulo, a fim de roçar minha língua na língua dos ancestrais, 

evocando as palavras dos sacerdotes do candomblé, para que minhas palavras sejam 

férteis e atinjam outros no agora e em outros tempos.    

As palavras, no contexto da cultura africana, por meio da cantiga, adquirem um 

caráter circular e elemento impulsionador e fertilizador da presença, dos gestos, do 

corpo, da evocação de imagens e dos acontecimentos. A noção de que a palavra, 
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compreendida como “frequência, enunciação, contação e performance”, precede a 

imagem e gera frequências de acontecimentos, está expresso no que Tiganá Santana 

identifica como parte do pensamento bantu. Segundo o pensador, há uma relação 

intrínseca entre a palavra e o acontecimento, a palavra identificada como frequências, 

que representa uma comunicação sensorial, gera imagens e imagens que impulsionam 

interações nos vários modos de experiências existenciais: 

 

[Tiganá Santana N. Santos, 2020]
74

 uma outra desconstrução 

importante para que entremos nesse modo de conhecer o mundo, de 

experienciar as existências, é quanto à própria ideia de 

imagem...Imagem não é o visível [...], imagem é o que se pode sentir, 

portanto, frequências, se a gente toma a palavra como uma dimensão 

importante, sobretudo humana dessas frequências, gerando o que se 

sente [...]. A palavra como uma manifestação evidentemente humana 

dessas frequências, frequências que fazem com que os entes, as 

sensações, os pensamentos, as manifestações e os mistérios interajam 

[...], Essa palavra é também ativação de metê, ou seja, em Kikongo, 

[significa] saliva. Então, os humores, os líquidos (saliva, sêmen) têm 

grande importância para o pensamento dos Bakongo. Eu aprendi com 

o grande escritor, pensador Zamenga Batukezanga [...] sobre a 

importância do metê (saliva) enquanto algo que presentifica a 

reconciliação e enquanto reconhecimento, portanto, da 

imprescindibilidade das relações, das interações. Essa palavra que em 

Kikongo é também dyambu, dyambu que é também causa, em 

Kikongo, dyambu é palavra ou causa, causa que é além de dyambu,  

kuma, lugar. Portanto, palavra, frequência, como algo que gera o que 

se sente, mas como o próprio lugar de acontecimentos.  

 

As atividades da pescaria e os encontros da população no porto, nos terreiros de 

candomblés e nas aparições dos grupos culturais de Acupe são momentos mediados 

pelo poder evocativo da palavra, de frequência que gera o sentir, afeto, multiplica 

acontecimentos e reproduz saberes e lugares em encruzilhadas.  
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 Palestras On line Caminhos sobre Caminhos: epistemologias das encruzilhadas. Disponível em: http:// 
www.youube. Com./watch?v=1Wki3sL-2hw. Acesso em: 29/06/2020.  
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Os acupenses costumam dizer que “há muitas pernas debaixo da saia do Nego 

Fugido”; essas palavras referem-se ao caráter “encantado da saia de folhas de 

bananeira” porque, na frequência de interação entre vivos e mortos, potencializa-se o 

tempo espiralar, a capacidade de gerar acontecimentos, reproduzir e multiplicar saberes.  

 

     Fig. 22  Nega e Caçador finalizam a aparição em agradecimento aos ancestrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto: Monilson Mony Tolonan, 05/07/2020. 

 

Essas imagens vibram na frequência do tempo espiralar, no tempo das aparições 

e do ritmo dos tambores, mesmo ocultos.  Nelas as figuras pedem a proteção dos 

ancestrais manifestado nas folhas seca, e agradecem por terem concluído o rito de 

limpeza da praga lançada por Iku, que desde a colonização atinge o povo negro 

escravizado, mas que, excepcionalmente em 2020, foi deflagrada, por uma pandemia, 

que fez os acupenses reviverem o passado e, ao mesmo tempo, vibrar na frequência do 

futuro da comunidade e das incertezas do mundo. As folhas de bananeira presentificam 

a aparição nas ruas de Acupe e ocultam o corpo físico daquele que as portam, 

elucidando, porém, o que se pode definir como presença oculta.  

 Aquilo que as crianças e os (as) moradores (as) mais antigos da comunidade 

enxergam nas saias de bananeira é a frequência da imagem oculta da pedra lançada por 

Èsú que, em espiral, segue o seu percurso anti-horário para atingir, ao mesmo tempo, os 
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(as) mais velhos (as) e os mais novos moradores (as) de Acupe.  Isso só é possível 

porque, como já disse, em outras palavras, o primogênito do universo está presente 

concomitantemente na saia da bananeira, no corpo dos moradores, das figuras, no tempo 

e no espaço em que acontece o Nego Fugido. Ou seja, nas aparições, por meio das 

cantigas e das imagens, nessa ordem, evocam-se os aspectos encantados contido nos 

seres e nas coisas, ofuscando os olhares incrédulos e mais racionais de parte da 

população que ignoram a cultura dos terreiros e dos tambores. As ruas vazias, em pleno 

domingo de julho, dizem que o tempo não deve ser entendido na perspectiva da 

consciência, ou como um dado, uma informação, mas, antes, compreendido como 

frequências atemporais para que a consciência não se feche para o presente, pois, a 

relação entre tempo e espaço em Acupe é percebida no campo do acontecimento das 

coisas e na presença do sujeito e do sagrado.  

 

 

 

1.5 Acupe, terra quente, onde iku fez morada  

 

 

O que chamamos Brasil 

é um cemitério de um povo sobre outro
75

   

 

 O Recôncavo da Bahia é um lugar entre mundos que se constituiu do genocídio 

dos povos originários (Tupinambás), da escravidão dos africanos, de populações 

europeias (ricos e pobres desterrados) e de povos autóctones de outras terras – árabes, 

judeus, ciganos - também despejados nesta região no período do Brasil colonial.  Um 

lugar pulsante de conflitos que faz circular nas veias do corpo de seus moradores as 

estratégias de resistências e alianças dos diferentes, as relações de poder, as memórias 

traumáticas que transitam entre lembranças e esquecimentos, a recriação identitária e 

reorganização social do território.  A história do Acupe não é diferente da maioria das 

histórias do Brasil em que o território passou a ser identificado apenas a partir da 
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 Palavras influencidas pelo depoimento de Ailton Krenak (Ailton Alves Lacerda krenak) líder indígena, 
ambientalista e escritor da etnia Crenaque, Minas Gerais no documentário:  GUERRAS DO BRASIL.DOC - 
Ep. 1: As guerras da conquista. Disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=1C7eQBl6_pk . 
Acesso em 17/10/2021 às 19h.   
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presença dos colonizadores. Reconheço que há muitos estudos sobre a escravidão de 

africanos no território e sobre os conflitos socioambientais herdados pelo sistema 

escravista mas, ainda sim, pouco se sabe sobre os engenhos de Acupe e muito poucas 

são as pesquisas sobre os povos originários ou sobre o genocídio sofrido por esses 

povos no período colonial. 

 

 Embaixo do cemitério dos negros escravizados e das bananeiras, está o cemitério 

indígena.  

 

 Não é pretensão desse estudo se aprofundar em tais questões, e sim, identificar 

acontecimentos históricos por meio do rico arsenal da cultura oral, que rompe com a 

invisibilidade das lutas e de resistência, histórias cercadas pelo imaginário popular, 

tanto dos povos originários como dos escravizados africanos. E é nesses relatos orais 

recheados de energias, encantarias, afetos, mistérios, verdades e realidades que estão 

inseridas as aparições e que busco identificar os elementos pulsantes da criação ou 

recriação do Nego Fugido, parte integrante do território que o afeta e é afetado por ele 

e, nesse afeto mútuo, se constitui o corpo território dos moradores de Acupe. Um corpo 

de dimensão territorial transatlântica e transcendental, de espaços heterogêneos e 

ambivalentes, de lugares onde a diferença, a indeterminação e o paradoxo refletem a 

própria elaboração da estrutura social (SODRÉ, 2002). Essa “lógica do lugar”, ou 

melhor, que constitui uma outra lógica do lugar, é identificada a partir da encruzilhada 

de três presenças simbólicas que enfatizo, mais uma vez, o colonizador, o escravizado 

africano e os povos originários, muitos dizimados e outros expulsos do território, mas 

reconstituídos pela oralidade e presença das aparições nas ruas de Acupe. 

 Compreender, na construção do território, as relações de poder, os 

deslocamentos, as reelaborações culturais e seus aspectos simbólicos, o que conclama a 

“atentar para a importância da relação entre homens e espaço-lugar, da capacidade que 

tem o meio físico de afetar o comportamento humano” (SODRÉ, 2002, p.13) mas, 

também, para as relações entre seres e objetos, entre seres humanos e meio ambiente, 

entre corpo e espíritos e entre pessoas e seus ancestrais. Partindo dessa perspectiva, 

localizo o território por meio dos terreiros de candomblés e outros espaços sacralizados, 

retomando questões já introduzidas a respeito dos aspectos orais e da palavra (como 

entendimento de um corpo/lugar), bem como da relação entre tempo, espaço e 

acontecimento. 
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 Um dos primeiros registros oficiais da região é o testamento de Mem de Sá, 

Terceiro Governador Geral da Bahia (1558-1572), que declara possuir cabeças de gado 

entre o rio Joannes e o rio Acu, na costa entre Patatiba e a freguesia de Saubara
76

. 

Embora tenha consultado os poucos documentos a que se tem acesso sobre os Engenhos 

São Gonçalo dos Poços e Engenho Acupe, em que constam as várias transferências de 

posse das terras entre os séculos XVI, XVII e XVIII, concentro esforços no século XIX, 

período em que as narrativas orais indicam como proprietários do engenho São Gonçalo 

dos Poços o senhor José Joaquim Barreto - o Barão de Saubara (1855) - e, do engenho 

Acupe Velho, o Senhor José Francisco Gonçalves (1834). Engenhos separados pelas 

águas salobras do encontro do rio Acu (atual Rio do Pavão) e da Baía de Todos os 

Santos - um dos maiores estuários de manguezais da Bahia - que também desenha as 

encruzilhadas entre as cidades de Santo Amaro, São Francisco do Conde e Cachoeira, 

principais economias do Brasil colônia.  

 É nesse período que alguns historiadores afirmam que o território teria recebido 

escravizados africanos oriundos do golfo do Benin, Togo e Nigéria, e que também já se 

encontrava, nas terras do engenho Acupe, no caminho direto/reto para São Gonçalo dos 

Poços, a primeira concentração de moradores -, formada por pequenos comerciantes, 

brancos pobres donos de pequenas embarcações e os escravizados - à beira do porto e 

dos manguezais, que trabalhavam para facilitar o escoamento de açúcar para outras 

regiões. É no caminho do porto entre os dois engenhos que acontece a primeira 

aglomeração de moradores de Acupe, do período colonial: Rua Direta/Direita, 

atualmente batizada de Rua Rui Barbosa. Formando uma encruza com a Rua Direta, 

uma vereda seguia reta em direção à montanha do “índio guerreiro”, terras sagradas 

onde, segundo a oralidade de Acupe, moravam e moram os espíritos dos donos das 

terras, assassinados por ordem de Mem de Sá. 

 Agnaldo Barreto é um pesquisador autodidata da tradição oral de Acupe, 

morador da Rua Rui Barbosa e que mantém, no entroncamento da antiga rua com a 

vereda, um comércio de família que dá o nome ao local, Encruzilhada Guanabara.  
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 Publicação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, Volume III- Rio de Janeiro – Imprensa 
Nacional, 1941. 



163 
 

        Fig. 23  Antiga Rua Direta e Encruzilhada do Guanabara, identificada 

 Foto: Marcelo Fiorini, 2017. 

 

  

 E ali, por trás do balcão da venda da encruzilhada, o morador vai alimentando 

com seus relatos as memórias sobre as guerras entre os nativos pela posse das terras, as 

relações de poder e os conflitos socioambientais em solos do Recôncavo no período 

colonial.   

 

[Agnaldo Barreto, 63 anos, 18/09/2020] O que o pessoal fala é isso, 

os Tupinambás, para se estabelecerem nessa região, eles encontraram 

outros habitantes aqui, então (...), um guerreiro, um cacique guerreiro, 

foi quem fez eles vencerem e dominarem a região e se estabelecerem, 

mas quando ele morreu o espirito dele foi invocado no morro ali 

[aponta para Morro Alto do Cruzeiro] para proteger a aldeia. O 

espirito dele..., nosso sangue aqui que ainda é um pouco indígena aqui 

dentro [aponta para os braços], continua ali [aponta para o morro] 

protegendo a nossa comunidade.  
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 O depoimento de Agnaldo Barreto, carregado de significados e imagens 

corporais, mostra o quanto seu corpo está integrado e é parte da história local, um corpo 

metamorfoseado com o Alto do Cruzeiro, pelo sangue afro-ameríndio que corre nas 

veias dos acupenses, ainda que as informações sobre a etnia dos nativos que viviam à 

beira do Acu sejam bastante imprecisas. A presença dos Abatirás na região e a versão da 

invasão de suas terras pelos Tupinambás da Barra do Paraguaçu, que incursionavam em 

busca de pescados e mariscos, é defendida por conhecedores da história local, embora a 

historiografia oficial não reconheça a presença desse grupo na região. O próprio 

Agnaldo Barreto conta uma segunda versão, que inverte a posse do território para os 

Tupinambás, hipótese mais aceita pela historiografia. Ele se agarra à origem do nome 

Acupe, para defender a identidade ancestral Tupinambá da região. Com base no tronco 

da língua Tupi, ele diz que Acu significa quentura e Pe é igual a caminho, ou seja, pode-

se dizer que o nome Acupe, em língua Tupi, significa caminho quente ou lugar quente. 

Ao relatar os conflitos históricos entre Santo Amaro e Acupe, antes da colonização, 

Agnaldo localiza o território Tupinambá na beira do manguezal e do rio Acu; e a região 

de Santo Amaro, como território dos Abatirás que, em época de escassez de alimentos, 

tentavam invadir o território vizinho para a prática de pesca e mariscagem, que era farta 

naquele lugar, originando guerras sangrentas por disputas territoriais e conflitos que 

atravessaram todo o período colonial e o processo de escravidão; e que a chegada dos 

africanos para o território, não interrompeu as contendas que existem até os dias de hoje 

entre os dois territórios – Santo Amaro e Acupe –, revelando questões que me obrigam 

a dedicar algumas reflexões sobre o tema, no decorrer desta tese. Ressalto, mais uma 

vez, que o histórico de guerras, antes e depois do período colonial, as disputas narrativas 

e a memória traumática do Recôncavo, que se presentificam nas narrativas orais, são 

importantes para a compreensão da recriação das guerras evocadas e atualizadas na 

aparição do Nego Fugido. 

 A montanha do Cacique Guerreiro, atual quilombo Alto do Cruzeiro, faz parte 

de um conjunto de montanhas rochosas coberta pela mata atlântica, que se cruzam, 

circundam e demarcam o território, protegido pelo espirito encantado Tupinambá. Elas 

se iniciam no quilombo da Campina / Kaonge (município de Cachoeira), passando pela 

Fazenda Descanso, território citado na pesquisa anterior (PINTO, 2014, p.18), os Britos 

e segue pela região da Queimada, quilombo do Kaibongo (fronteira entre Acupe e o 

município de Cachoeira), passando pelo no Alto do Cruzeiro até se encontrar com outro 

conjunto de montanhas na região do Tanque e do Maracaré.  
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         Fig. 24 Território de Acupe: entre o Acupe Velho, o porto e o conjunto de montanha    

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

           Foto: Marcelo Fiorini, 2017 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                                      

     

                                                          

           Foto: Monilson Mony Tolonan, 2021.          

  

 No pé das montanhas a natureza criou algumas pequenas grutas que, segundo as 

narrativas dos (as) mais antigos (as), serviram de refúgio para os Tupinambás, que 

sobreviveram ao massacre ordenado por Mem de Sá.  E de lá, do alto da montanha, o 

espirito do guerreiro que protegia os povos originários da rota da escravidão (Santo 

Amaro, Cachoeira e São Francisco do Conde), acompanhou a chegada e o sofrimento 

dos africanos no Recôncavo, passando, também, a acolher os escravizados que se 
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rebelavam contra o regime escravista nas suas grutas e proteger os que preferiam se 

aquilombar no Vai-quem-quer, reduto de refugiados dentro do próprio engenho Acupe, 

na beira do manguezal.  

     Fig. 25 Território sagrado do Tanque e do Maracaré.  

 

 

 

 

 

 

 

        

                           Foto: Monilson Mony Tolonã, 2019.   

 

 Agnaldo Barreto faz um relato pertinente sobre a aliança entre os nativos e os 

africanos na região. Ele conta que a primeira fuga realizada por um africano, em terras 

de Acupe, foi acompanhada por uma “indígena”, que teria ensinado para o rebelde o 

caminho de uma gruta mais distante, os segredos das plantas, das folhas, da floresta, do 

Recôncavo e a colher os alimentos para sua sobrevivência na mata.  

 A própria tradição oral local conta que, na época em que ocorreu essa fuga, não 

havia mais Tupinambás no território, já que os que restaram teriam migrado para 

regiões mais distantes, para fugir dos colonizadores, e que a “indígena” era o espírito da 

floresta ou do Guerreiro do Alto do Cruzeiro, que permaneceu na região para reivindicar 

o seu direito às terras e proteger os escravizados africanos. É interessante observar que 
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esse relato rompe com o ideário de corpo e de gênero, onde a mata/natureza/encantados 

se materializam na imagem de um ser que ora surge em um corpo de homem, ora em 

um corpo de mulher. Também são saberes e cosmo-percepções de mundo importantes 

para a compreensão das ressignificações que constituíram o território de Acupe pelos 

africanos, sobretudo de tradição yoruba, ewe-fon ou fongbé, e para as reflexões sobre 

horizontalidade narrativa e corporalidade insurgente, que analiso no Nego Fugido. 

 É de conhecimento comum entre o povo de terreiros de candomblé o itàn 

(contos/ relatos orais) que narra como aconteceu a encruzilhada cultural entre a figura 

dos Caboclos, espíritos encantados dos povos originários das matas brasileiras e o Orisá 

Òsósi. O itàn relata que quando os escravizados yorubás chegaram ao Brasil trouxeram 

os ancestrais juntos, evocados por meio das suas danças, cantigas, toques de tambores, 

rezas e orikis. Òsósi, morador e grande sábio das matas africanas, não conhecia a mata e 

as plantas brasileiras. Por isso, os donos das terras teriam lhe apresentado os animais, os 

segredos de suas florestas e as propriedades medicinais de suas folhas e plantas. A 

similaridade de cosmovisões entre os povos originários e africanos, ligados ao culto à 

natureza e aos espíritos moradores das matas, fez com que Òsósi, de acordo com a 

tradição oral do povo de candomblé da região, fosse rapidamente aceito pelos nativos e 

associado à figura encantada das matas brasileiras e seu deus Tupã.  

 No espaço do terreiro do candomblé, Òsósi é o caçador do asé (força vital), 

aquele que fornece a fartura para a casa de santo, aquele que caça as boas influências e 

as energias positivas. Ele também é o rei da floresta e habita as matas fechadas e, sendo 

caçador, domina a fauna e a flora, gera progresso e riqueza para os homens, garante a 

manutenção do sustento com alimentação em abundância, aspecto que contribuiu 

também para a rápida associação entre o orisá das matas e os espíritos ancestrais dos 

povos originários. Pode-se, também, compreender que esses relatos que associam 

ancestrais africanos a ancestrais indígenas estão relacionados à adaptação dos povos 

africanos no território do Recôncavo.   

 Alguns pesquisadores (REIS, 2010; REIS, SILVA, 2009; REIS, 2007; FILHO, 

2006) apontam aspectos diferentes na luta dos negros dos engenhos do litoral e dos 

engenhos do sertão, contra a continuidade da condição de escravizado, no período pós-

abolição. O não acesso à terra livre e à produção da agricultura de subsistência, sobre o 

qual o senhor de engenho detinha posse e controle, foi fator preponderante para manter 

os negros na condição de escravizados. Já nos engenhos próximos ao mangue, o uso de 

técnicas da pesca artesanal criava alguma autonomia e alimentou a resistência contra o 
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sistema escravista e a luta por uma liberdade real. Muitos africanos que foram 

escravizados nos engenhos beira-mar do Recôncavo eram pescadores oriundos de 

comunidades litorâneas na África, o que proporcionou também sua rápida identificação 

geográfica e cultural com as técnicas de pescas artesanais, além das práticas aprendidas 

com os povos originários. Mesmo antes da abolição, o manguezal e as atividades que 

provinham dele promoveram a aquisição de bens materiais e financeiros que 

possibilitavam a conquista da alforria para os africanos e crioulos. Depois da abolição, a 

kalunga também seguiu favorecendo as lutas, contribuindo para a organização de 

aglomerados de subalternos, a exemplo do Vai-quem-quer, pois morar no arraial à beira 

do mangue, próximo ao Engenho Acupe, e utilizar-se da pesca artesanal representava, 

para os ex-escravizados, uma alternativa viável para a substituição das atividades da 

lavoura e a possibilidade de exercer, de fato, o direito à liberdade. (PINTO, 2014) 

 No seu estudo sobre a formação do candomblé. História e ritual da nação Jeje 

na Bahia, Luis Nicolau Parés aborda as várias denominações étnicas que os negros 

receberam no Brasil (mahi, mina, gentio da Guiné, gentio da Costa), e diz que, 

especificamente nos terreiros de Santo Amaro, no Recôncavo, predominavam os termos 

jeje e nagô (PARÉS, 2006, p.67). Não pretendo enveredar pela análise das 

variabilidades diacrônica e geográfica do sistema de classificação étnica desses povos, 

algo que exige um estudo específico e mais detalhado, e sim, analisar as narrativas orais 

que apontam a predominância de escravizados da África ocidental (jeje-nagô), na Bahia 

e no Recôncavo, sem perder de vista a presença e importância dos negros da África 

central (bantus), na construção da cultura de encruzilhada com os povos originários.  

 No seu estudo, Parés relata o aumento significativo dos jejes no Recôncavo na 

primeira metade do século XVIII, e afirma que a partir de 1750 até 1780 esse grupo 

atinge seu apogeu, constituindo-se como um grupo de africanos demograficamente 

majoritários. Com quase 30% na área fumageira, região de Cachoeira, e 40% na área 

açucareira, região de Santo Amaro da Purificação
77

, grande parte deles eram presos de 

guerra, vítimas dos conflitos políticos, étnicos e religiosos exportados da África 

                                                           
77

 “Na área do açúcar [Santo Amaro], porém, a proporção angolas, benguelas e outros grupos de língua 
banto era maior do que aquela registrada pelos mesmos grupos na área do tabaco [Cachoeira]. A partir 
de 1750, em Cachoeira, a porcentagem dos africanos centrais em relação aos africanos ocidentais 
oscilava entre 22% e 35%, enquanto em Santo Amaro e São Francisco do Conde [onde o território do 
Acupe faz fronteira entre os espaços geográfico das duas regiões] ela oscilava entre 35% e 41%. Essa 
diferença faz com que a proporção relativa entre jeje e angolas, os dois grupos africanos predominantes 
até 1820, variasse não apenas em função dos períodos mas também segundo as regiões” (PARÉS, 2006 
p. 68).  
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ocidental, que corresponde aos reinos de Agaja (1708-1740) e Tegbesu (1740-1775), no 

Daomé (PARÉS, 2006, p.68). O pesquisador segue sua busca pela origem do 

candomblé e dos escravizados, relatando o progressivo crescimento dos nagôs na Bahia, 

a partir de 1760, e identifica a chegada de outros grupos da África ocidental, no século 

XVIII, com a exportação dos jejes e seus vizinhos tapas, bornus, carabaris, benins, 

mesmo com a proibição do tráfico transatlântico. Destaca, ainda, a intensificação dos 

conflitos em solos africanos com o jihad (guerra santa mulçumana) islâmico, em 1808, 

lançado contra esses povos pelos fulanis, o que fez elevar ainda mais o aumento da 

chegada dos nagôs e haussás no Brasil. Os jejes e angolas que, durante muito tempo, 

foram os grupos demográficos mais importantes para a Bahia, foram numericamente 

superados pelos nagôs a partir de 1820, período em que a escravização desses povos foi 

intensificada, com as guerras religiosas iniciadas com a revolta de Afonjá, em 1797, a 

grande instabilidade social gerada pelas guerras civis que assolaram a região e a 

desintegração do império de Oyo e sua queda definitiva na década de 1830 (PARÉS, 

2006, pp.68-69). O pesquisador também descreve a forte presença de “crioulos” 

(escravizados nascidos no Brasil) e “mestiços”, a partir da segunda metade do século 

XVIII, no Recôncavo. Esse e outros estudos (REIS, SILVA 2009; REIS, 2007; FILHO, 

2006) apontam que muitos desses conflitos religiosos e sociais, que ocasionaram 

guerras e disputas territoriais em África, atravessaram o atlântico e influenciaram, 

socioculturalmente, o território do brasileiro, sobretudo o Recôncavo da Bahia.  

Essa breve visita aos dados demográficos e ao contexto histórico elucida o 

Recôncavo como um lugar de muitas encruzilhadas, misturas, bricolagens e 

ressignificações, um pêndulo que transita entre territórios e saberes diversos, na 

construção de uma “identidade multidimensional”, baseada em alianças, 

desenraizamentos culturais, conflitos, negociações. Abordar o caráter sociopolítico do 

território africano e dos escravizados que chegaram para o Recôncavo, embora não 

pretenda avançar nessa discussão, é importante para entender como se desdobraram os 

conflitos em solos do Recôncavo, bem como o imaginário que se constituiu em torno 

das lutas que se materializam no manifesto Nego Fugido.  

  Parés, apoiado em vários estudos sobre os candomblés da Bahia, mergulha na 

análise sobre trânsitos, variedades regionais e justaposição de voduns entre as fronteiras 

do Benin e Nigéria, para revelar a complexidade das definições dos ancestrais que aqui 

chegaram. Ele identifica, a partir das famílias ou panteões, como voduns, os aspectos 

herdados e apropriados para a construção das ritualísticas afro-diásporas, sobre as quais 
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se constituiu, também, o senso de comunidade e de identidade coletiva que, para o 

autor, configuram a contribuição do povo jeje na formação do candomblé na Bahia. O 

candomblé é entendido como espécie de agregação de organização social, 

principalmente por se constituir de um conceito ideológico de nação (nação jeje, nação 

angola, nação nagô, nação ketu...), a partir do século XVII. Trato dessas questões de 

forma genérica, da mesma maneira como aparece nas narrativas orais do povo de santo.  

 A expressão família jeje é uma justaposição que envolve os três grupos de 

famílias: os Kaviossos (voduns do mar e dos trovões), Sakpatá (voduns da varíola e da 

cura) e a família Dan (voduns da continuidade, da metamorfose, poliforme, trânsito, 

atemporalidade), além de alguns orisás convidados a compor a família (Ogum, Òsósi, 

Òsun, Iansã...). Pauto a análise do território do Recôncavo e do corpo afro-indígena de 

Acupe a partir dessas três famílias, na medida em que são elas que aparecem, de forma 

reiterada (sistemática, constante), nas falas dos moradores e nas cantigas do Nego 

Fugido.  

 A tradição oral de Acupe, como demonstra a fala de Agnaldo Barreto sobre o 

Guerreiro do Alto do Cruzeiro, parece dizer algo sobre a importância de espaços 

sacralizados, primeiro pela presença de ancestrais indígenas e, depois, dos cultos aos 

voduns para a ressignificação e reconstrução social dos negros no território.  

 

[Agnaldo Barreto, 18/09/2020] E quando essas pessoas que tem mais 

sensibilidade dentro do culto afro-indígena, eles se apresentavam 

como uma grande cobra ali dentro de uma montanha, dentro de uma 

caverna [se referindo à gruta dos caboclos].  E até os anos 1960 e 

1970, você via o pessoal ali, subindo para ir fazer oferenda numa certa 

época do ano, tocar instrumentos, levar comida... porque achavam que 

ele (o guerreiro Tupinambá) se apresentava como uma grande cobra e 

o espírito estava ali.  

 

 Os relatos de Agnaldo revelam a encruzilhada ou simbiose entre a divindade 

encantada e protetora dos nativos (Guerreiro Tupinambá) e a divindade poliforme 

africana Dan (termo genérico que, em fongbé, significa cobra ou serpente), o que 

reafirma também o caráter agregador dos jejes na constituição do culto aos voduns, 

aspecto fundamental da formação da estrutura de panteão (família) dos candomblés, 

defendido por Parés. O pesquisador diz que a família Dan, liderada pelo vodum Bessen, 
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são divindades adoradas por diversos grupos étnicos em África, em cada território com 

sua singularidade, daí seu caráter múltiplo e poliforme. No Brasil, o termo Dan persiste 

para designar os voduns que se manifestam sob a forma de serpente, ganhando contorno 

de significado e importância diversos entre as nações de candomblés – rei, príncipe, o 

dono da nação ou patrono dos terreiros (PARÉS, 2006, p.298). Ele apresenta um itàn 

que associa Dan à ideia de mobilidade/continuidade:  

 

Esse “princípio de mobilidade” é expresso num mito cosmológico 

escutado no Bogun [terreiro Jeje mahi, em Salvador], segundo o qual 

no início dos tempos só existia uma cabeça constituída pela simbiose 

do casal Mawu-Lissá, divindade hermafrodita ou macho-fêmea não 

diferenciada. Dan, a serpente, se enrolou em volta dessa cabeça 

primordial e, como se fosse a corda de um pião, a faz rodar, gerando 

o movimento que deu origem ao mundo e à natureza. Então, Mawu 

outorgou o controle dos diversos ambientes naturais - a terra, fogo, 

os raios, o mar, as árvores- a vários voduns como Sakpata, Sogbor ou 

Loko [associado à gameleira no Brasil] (PARÉS, 2006 p. 299).        

 

 Seja na qualidade de Bessen (nação jeje), Oxumaré (nação Ketu) ou Angorô 

(nação angola) a cobra, materializado pelo arco-íris e responsável pelo ciclo das águas, 

simboliza a riqueza, “a continuidade e a força vital que imprime o movimento ao 

mundo” (PARÈS, 2006, p. 300). A força vital de continuidade da vida que possibilita a 

metamorfose entre a mata, o Guerreiro Tupinambá, a Índia Guerreira, Òsósi e Dan, um 

corpo em estado de guerra, que transita, pois não está preso a uma definição de 

território, raça, etnia ou gênero. Existem, na cultura dos povos originários brasileiros, 

diversos relatos em torno da existência da cobra como um ser encantado. Sendo assim, 

talvez seja possível agregar uma relação de influência da cultura indígena, porém, não 

identifiquei na comunidade qualquer narrativa relacionada à cobra e às encantarias dos 

Tupinambás do Recôncavo. 

 A simbiose e ressignificação do território do recôncavo com a presença dos 

africanos pode ser observado também pelo nome do lugar. A palavra que, para os 

moradores, se popularizou como terra quente, ganhou novo sentido com a escravidão e 

a presença dos iorubanos no território. Em uma nota de rodapé sobre o engenho do 

Accú, em Brotas, bairro da cidade de Salvador, Parés encontra a origem do nome 

Acupe, no entendimento dos africanos: 
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Accú talvez derive do termo africano aku, obrigação realizada após 

sete anos da morte de uma ialorixá para pose [posse] à sucessora (D. 

M. dos Santos p.18) Em fongbe, kú designa a morte, o além, o lugar 

dos mortos e também, como em iorubá, o verbo morrer. Na África 

ocidental, aku tornou-se uma denominação étnica para designar 

muçulmanos descendentes dos escravos iorubás que chegaram a 

Serra Leoa no século XIX. Provavelmente porque muitas saudações 

iorubás se iniciam com formas como Eku ou aku. Também os fons 

utilizam kú em muitas saudações como O kú (Segurola, 

Dictionnaire..., p.309), (PARÉS, 2006, p.163).   

 

 

 Observa-se, na fala do pesquisador, a influência tanto dos fongbé como dos 

iorubas, na ressignificação e reconstrução do território do recôncavo durante a 

colonização.  Ao ser absorvido pelo território, Iku (a morte) torna-se parte integrante da 

dinâmica social na reorganização e ressignificação do recôncavo, e Acupe, que era 

identificado como terra quente, passou a ser identificado por lugar quente, onde a 

morte fez sua morada.  

 Na tradição yorubá, a morte (Iku) também é um orisá, que foi designado por 

Olódùmarè - ser supremo que vive no céu, o orúm  – com a tarefa de conduzir o ciclo da 

criação, devendo vir todos os dias na terra (aiyê) e levar as pessoas que já cumpriram 

sua missão para o orúm, retirando delas o sopro da vida (èmí) para que o ser supremo 

defina seu próximo desígnio, em um processo constante de “mudança de estado, de 

plano de existência e de status” (SANTOS, 2012, p.253). Juana Elbein dos Santos 

insiste no fato de que, para o Nàgô, a morte não significa absolutamente a extinção total 

ou aniquilamento do ser, e, quando ele passa do aiyê para o orúm, tendo sido celebrado 

os rituais pertinentes no contexto do candomblé, transforma-se automaticamente em um 

ancestral, que será venerado e respeitado, podendo, inclusive, ser evocado como Égún. 

(SANTOS, 2012, p.254)  

 Nas considerações iniciais - Iku, o mensageiro e a aparição- introduzi a 

discussão sobre a ideia do manifesto da morte na aparição do Nego Fugido, 

relacionando-a ao processo colonial e à vinda forçada dos africanos para o Brasil, o que 

culminou no genocídio da memória e da identidade dos povos subalternizados. Na 

aparição, há uma ruptura de temporalidade e de fronteiras territoriais, na medida em 

que os africanos atingidos, ainda na África, pelo tiro do sistema capitalista, agonizam 
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em solos brasileiros. Esse corpo abatido, metamorfoseado e multi-territorializado, 

oculta o descolamento e distanciamento dos espaços geográficos entre Brasil e África. 

A Kalunga grande (o mar) é o entre–lugar em que esses corpos transatlânticos se 

encantam, se divinizam para resistir a escravidão. Ressalto que o manifesto que 

acontece em deslocamento pelas ruas de Acupe, realizado pelo Nego Fugido, e que visa 

espantar a praga lançada por Iku, é também uma reconstituição da travessia da kalunga 

grande evocando os africanos que arremessaram seus corpos ao mar, encantando-se na 

qualidade de cobras e pássaros, como conta Domingos Preto que, por meio de 

metáforas, revela que o ato dos recém-escravizados, de se lançarem ao mar, era uma 

forma de resistir ao colonialismo, a escravidão e a tudo que desse sistema advém 

(patriarcado, preconceito racial e genocídio identitário e de memória) e, ao se encantar 

em um ancestral, seu corpo passa a habitar a fronteira, a encruzilhada entre mundos.  

 Domingos Preto, antigo puxador das cantigas do Nego Fugido, era filho de 

Maria Louriana Generosa
78

, como já dito. Há em torno da figura de Vovó Louriana um 

imaginário coletivo que alimenta as variadas narrativas e definições sobre a sua origem 

étnica e dos cultos que ela realizava no passado e que também aumenta as versões sobre 

a complexidade das percepções dos moradores de Acupe sobre Nego Fugido.  

 Embora as festas e cultos realizados no seu casebre, no caminho para o Alto do 

Cruzeiro, fossem dedicados ao orisá Xangô, Vovó Louriana não era iniciada no 

candomblé, como a maioria dos sacerdotes antigos da região. Aurea Fernandes dos 

Santos, Dona Beu - neta biológica e cuidadora em vida da Velha Loura -, atual 

cuidadora da pedra do Xangô de Vovó, conta uma história que coloca, nessa reflexão 

sobre as origens étnicas do Nego Fugido, na rota da família dos voduns. 

 

[Dona Beu, 75 anos, 10/2020] Ouvia muitas vezes Vovó falar com 

saudade sobre um certo Sinfrônio que teria batizado o Xangô dela. Ela 

dizia “eu nunca me esqueci dele – é verdade, sair do trabalho e fui 

parar na casa de Sinfronio, de lá, só sair depois de três dias, foi 
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 Maria Louriana Generosa, Vovó Louriana, rodante de Xangô, nasceu na senzala do engenho São 
Gonçalo dos Poços, fazenda do capitão José Joaquim Barreto, o barão de Saubara, ao norte do Engenho 
do Acupe. Não se sabe ao certo a data do nascimento de Vovó Louriana. Alguns dizem que ela teria 
nascido no dia 13 de maio de 1888, durante as comemorações da abolição; outros acreditam que tinha 
123 anos em 1997, data da sua morte; outros afirmam que ouviram-na dizer: quando aconteceu a 
alforria, eu era menina, ouvi muitos foguetes e gritos de alegria, foi uma festa! (PINTO, 2014).  
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quando Xangô nasceu”. Então, esse Sinfrônio é o Sinfronio que você 

está procurando.  

 

                         Fig. 26 Entrevista com Dona Beu, em Salvador-Ba.                            

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Foto: Monilson Mony Tolonan, 10/2020.  

 

 Dona Beu não conseguiu lembrar a data em que Xangô foi batizado, nem se esse 

batismo teria sido em Acupe ou em Salvador, no período em que Vovó trabalhava como 

doméstica
79

, no entanto, seu relato, defendido também por Dona Santa, confirma que ela 

conheceu e teve contato com um certo Sinfrônio, possivelmente um sacerdote dos cultos 

às entidades africanas. Os relatos de Dona Beu e de Dona Santa fortalecem a hipótese 

levantada pelo Doté Amilto Costa do Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe, do Curuzu-

Salvador, de que a nação Jeje-Savalu teria se iniciado em Acupe, com Gaiaku Satu,  

Doté Sinfronio Elói Pires de Azunsú ( nome de iniciação, Zuntono)  e sua esposa Mãe 

Tança de Nanã - Constança da Rocha Pires (nome de iniciação, Ajaunsi) – que, ao  

migrar  para Salvador, cria o Axé Kpó Egi,  popularmente conhecido  como  Terreiro da 

Cacunda de Yayá,  na década de 1920.      

No percurso dessa pesquisa discorro sobre a importância de Vovó Louriana 

para a cultura de Acupe e, especialmente, para o Nego Fugido. Vovó foi uma das 

lideranças espirituais da comunidade, entre o final do século XIX e a primeira metade 

do século XX e, possivelmente, herdou dos seus antepassados - biológicos ou não -, a 

responsabilidade de continuar espantando das ruas de Acupe a praga lançada por Iku.  
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 Não consegui precisar a data em que Vovó Louriana trabalhou como doméstica em Salvador, 
possivelmente entre as décadas de 1940 e 1950. O que se sabe é que ela residia no Bairro da Fazenda 
Grande do Retiro.  
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Nascida no engenho São Gonçalo dos Poços, só saiu de lá bem depois da abolição, após 

a morte de seus pais biológicos, Mané Elias e Martinha, migrando para o pé da 

montanha do Alto do Cruzeiro, onde deu continuidade aos batuques herdados dos 

antigos nagôs, realizados ainda dentro do engenho, no início do século XIX
80

. Com o 

tempo, ela passou a residir no caminho que dava para o Alto do Cruzeiro - na atual Rua 

Edval Barreto - e realizava cultos a Xangô, orisá da justiça e morador também das 

montanhas, em um período em que os cultos afro-brasileiros estavam organizados na 

região da mesma ou de forma similar aos candomblés de Salvador.  

Vale ressaltar que, até metade do século XIX, prevaleceram, especificamente 

no território de Acupe, práticas religiosas que a comunidade identifica como os 

encantados - que na região eram/são identificados por espíritos da natureza capazes de 

se metamorfosear em pessoa, objetos, animais e de realizar curas -  e as práticas secretas 

de cultos a famílias de voduns, ligados aos batuques nagôs, nas quais, também, 

aconteciam as “estratégias de alianças” e as encruzilhadas culturais  realizadas nas 

grutas ao pé das montanhas, no quilombo do Vai-quem-quer, e também dentro dos 

próprios engenhos. Os candomblés das nações ketu, jeje ou angola, observados a partir 

da organização que se dava em Salvador, só são encontrados em Acupe a partir da 

segunda metade do século XX, com a chegada de ialorixás e babalorixás de outras 

regiões e com o retorno de Vovó Louriana a Acupe, depois de ter trabalhado como 

empregada doméstica em Salvador.   

O relato de Dona Beu de que Xangô foi batizado, aponta para duas questões 

importantes para a reflexão sobre a possível influência dos cultos aos voduns na 

narrativa e na forma como opera a aparição do Nego Fugido. Primeiro que a Velha 

Loura não era “feita no santo”, ou seja, não passou por um processo de iniciação, pelo 

menos na maneira como são realizadas as atividades e liturgias no candomblé, algumas 

delas descritas nesta pesquisa.  A segunda questão é que, embora a imagem de Vovó 

Louriana estivesse atrelada ao orisá do trovão e da justiça - Xangó - o relato de Dona 

Beu mostra que talvez o batismo tenha sido de um vodum do mar e dos trovões – Sogbo 

– e, possivelmente, consolida-se como uma prática do culto que é reconhecido como 

nagô-vodum. Traduzindo as cantigas da aparição, identifiquei palavras de saudação e 

                                                           
80

 Adelzuita Neves dos Santos, dona Kakai, que durante alguns anos da sua infância e adolescência 
frequentou a casa de Vovó Louriana, confirma a história contada por Atanilo. Ela diz que um dia ouviu 
Vovó dizer que mesmo depois da “liberdade” continuou morando no São Gonçalo com seus pais Mané 
Elias e Martinha, e só saiu de lá após a morte deles, migrando para o arraial ao oeste do Vai-quem-quer. 
(PINTO, 2014)  
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evocação da família Kaviossos, liderado por Sogbo, que reforça o argumento da 

encruzilhada entre cosmovisões iorubas e fon, nos cultos aos orisás e voduns (nagô-

vodun). No estudo Nego Fugido: o Teatro das Aparições, compartilho um relato de 

Dona Santa sobre o casebre de pau a pique de Vovó Louriana que reafirma esse cruzo 

entre as famílias de Dan e Kaviossos:  

 

Edna Correia Bulcão, de 68 anos, conhecida como dona Santa, disse 

que quando era criança ia muito ao terreiro da Velha Loura com Bêu, 

neta da ialorixá, Kakai e outras crianças para “brincar de bater 

candomblé” e “brincar de incorporar orixá”. Por conta dessas 

brincadeiras, muitos se iniciaram no axé e hoje se tornaram 

babalorixás ou ialorixás como Silvia Lopes, do terreiro Oiá Bomim. Ela 

me contou que lembrava dos pés dos nativos que ficavam no terreiro 

e, na época que brincava por lá, ouviu os filhos de santo de Vovó 

dizerem que aqueles arbustos eram morada de uma cobra grande 

que sempre mudava de cor e nunca se afastava dos nativos, e 

circulava entre o cemitério e o terreiro do casebre. Diziam que a 

cobra era um escravo do Xangó de Vovó Louriana e que já estava ali 

há muito tempo. Com a morte de Vovó, em 1997, um babalorixá da 

comunidade retirou a cobra do arbusto e levou para seu terreiro, 

mas a cobra sumiu e ninguém soube informar o paradeiro dela. 

(PINTO, 2014, p. 28).  

 

 

 Dan, que ora é identificado como rei ou príncipe para os fons e yorubas, surge 

em alguns itàns - ou reproduzido na oralidade dos terreiros de nação Ketu, como 

demonstra o relato acima -, na condição de servo de Xangô. Luis Nicolau Parés também 

aponta essa relação conflituosa de poder entre as divindades. Essa coexistência de 

diferentes versões sobre as divindades dos terreiros são os elementos pulsantes do 

cotidiano do Recôncavo que refletem a própria dimensão na elaboração da estrutura 

social que se constituiu no território, (SODRÉ, 2002, p.17), um lugar em constante 

disputa narrativa, de criação e reconstituição simbólica e de um corpo de entre-lugares. 

O professor e Tata Wanderson Flor Nascimento
81

, durante um dos encontros do Abrindo 
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 Tata ria nkisi Nkosi Nambá “É professor do Departamento de Filosofia da UnB, do Programa de Pós-
graduação em Bioética (FS-UnB), do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania 
(CEAM/UnB), do Programa de Pós-Graduação em Metafísica (IH/UnB), e colaborador dos programas de 
mestrado profissional em Sustentabilidade junto ao Povos e Terras Tradicionais (MESPT/UnB) e Filosofia 
- PROF FILO - (Multi-institucional, Pólo UFT). Colíder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Raça, Gênero e Sexualidades Audre Lorde - GEPERGES Audre Lorde (UFRPE/UnB-CNPq). Membro do 
Núcleo de Estudos sobre Filosofias Africanas "Exu do Absurdo" (NEFA/UnB) e do Núcleo de Estudos 
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Terreiros, primeira etapa do projeto Vagamundos –, um Laboratório Cênico
82

 - que 

abordou temas sobre cosmo-percepção africana e os terreiros de candomblés, defendeu 

que “o importante é como a gente se relaciona com aquilo que é potencializador, como 

resistência as estratégias coloniais. E não, insistir no caráter colonial daquilo que está 

nessas experiências. Porque não tem pureza no mundo
83

”, ou seja, em contraponto ao 

caráter colonial, que unifica e elimina o diverso, o terreiro recria a comunidade a partir 

de culturas similares, mas não iguais, e se constitui exatamente na fricção de poderes, 

dos desenraizamentos de cultura e nas construções ou reconstruções simbólicas que 

surgem desses conflitos.  

Seguindo o fluxo dos relatos dos moradores do Recôncavo, na dissertação, 

relatei que os batuques de cultos a Xangó/Sogbo que aconteciam no casebre de pau a 

pique de Vovó Louriana eram importantes para que os ex-escravizados encontrassem 

nos seus ancestrais o espírito de luta, a resistência e a força para enfrentar as 

dificuldades geradas pelas mudanças sociais, políticas e econômicas sofridas no 

Recôncavo, após a abolição. A figura de Maria Louriana Generosa foi construída à 

imagem e semelhança de Xangô, símbolo de esperança e sabedoria (PINTO, 2014), 

mas, também, se manifestava no seu corpo multi-territorializado, o espirito encantado 

do Caboclo guerreiro Jenuabo. Nessa aliança entre voduns, orisás e caboclos, Louriana 

fez do seu casebre um espaço de acolhimento, orientação e proteção espiritual para os 

ex-escravizados da região e seus descendentes, um local de culto às tradições religiosas 

dos seus ancestrais. Práticas que se estendiam para as grutas do Alto do Cruzeiro, do 

Tanque, Maracaré e outros quilombos da região e, até hoje, o povo de candomblé faz 

festas e cultos aos orisás e caboclos na Pedra do Salão, gruta que fica no pé do morro 

Alto do Cruzeiro. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Afro-Brasileiros (NEAB/CEAM/UnB). Suas pesquisas se estruturam em torno dos processos de 
subjetivação - em suas dimensões ontológicas, éticas e política...”. Consultado em:   
http://lattes.cnpq.br/8919296655781448. Acesso em: 10/08/2021.  
82

 Vagamundos foi o projeto de residência artística e pedagógica, concebido e coordenado por Maria 
Thais, no Centro de Pesquisa Teatral – CTP, do SESC SAO PAULO. 
83

   Consultado em:  https://www.youtube.com/watch?v=3XSMpi8hHyo. Acesso em 14/10/2020.  

http://lattes.cnpq.br/8919296655781448
https://www.youtube.com/watch?v=3XSMpi8hHyo
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   Fig. 27 Gruta da Pedra do salão, espaço sagrado dedicado aos caboclos, desde o período colonial.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                 

                                   Fotos: Marcelo Fiorini, 2017.  

 

Muniz Sodré afirma que, para os escravizados e seus descendentes, o terreiro 

de candomblé 

 

[...] afigura-se como a forma social negro-brasileira por excelência, 

porque além da diversidade existencial e cultural que engendra, é um 

lugar originário de força ou potência social para etnia que 

experimenta a cidadania em condições desiguais. Através do terreiro 

e de sua originalidade diante do espaço europeu, obtêm-se traços 

fortes de subjetividade histórica das classes subalternas no Brasil” 

(SODRÉ, 2002, p. 20).  
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É nesse sentido que o lugar não deve ser entendido só pela perspectiva da 

presença do colonizador com suas cosmogonias e práticas genocidas. Segundo Sodré, as 

estratégias de reterritorialização são evidenciadas pelo fato de que os negros jamais 

limitaram suas atividades sagradas e cultos aos ancestrais aos espaços físicos dos 

terreiros. Vovó Louriana, por exemplo, na liderança do Nego Fugido levou, às ruas de 

Acupe, os saberes e práticas que aconteciam no casebre, numa tentativa de organização 

social do território, o que Sodré chamou de “África quantitativa, que se faz presente, 

condensada e reterritorializada” (SODRÉ, 2002, p. 55) na diáspora de Acupe. 

Wanderson Flor, tata e filosofo afirma ser o terreiro um lugar entre mundos, mas esse 

entre-lugar não se limita aos ventos que transitam entre o aiyê e orúm, e sim, no sentido 

não essencialista, e propõe um olhar para o terreiro a partir daquilo que o constitui, das 

forças que impulsionam sua existência, tais como, as infiltrações do colonialismo, os 

conflitos culturais, as alianças e as relações de poder. Para Wanderson o terreiro é 

formado por uma comunidade que não se limita às pessoas, sendo os ancestrais parte 

dessa comunidade, assim como a terra, as folhas, os tambores, as cantigas, os orisás, 

nkises, voduns, os mortos e os que ainda vão morrer integram a coletividade e o 

território
84

. 

  É nos relatos orais dos moradores de Acupe que fica evidente a ressignificação 

do território do Recôncavo a partir de uma ocupação simbólica, que demarca presença e 

poder. 

[Agnaldo Barreto, 18/09/2020] Do outro lado, eu já conversando o 

nosso lado afro com uma zeladora de santo de salvador, quando eu 

disse que era de Acupe, ela disse assim – você sabe que lá em Acupe 

esta enterrado o maior...- não é totem! eu nunca conseguiria definir o 

que ela queria dizer, é um objeto antigo africano enterrado para 

proteção dos negros no Brasil. E o maior é enterrado aqui em Acupe, 

eu até fui perguntar a Silvia [Silvia Lopes das Neves, ialorixás do 

terreiro Oya Bomin] essa semana, se Silvia sabe essa história. Ela [“a 

zeladora de santo de Salvador”] me falou de uma região que o pessoal 

dizia que estava enterrada esse objeto, aí dizia que estava debaixo de 

uma árvore, sob uma árvore, e que eles poderiam até identificar qual 

era a árvore. Eu digo, eu não vou falar isso não senão, nego vai querer 
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 Consultado em:  https://www.youtube.com/watch?v=3XSMpi8hHyo   Acesso em 14/10/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=3XSMpi8hHyo
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cavar.  Já que é pra proteger os negros no Brasil, todo mal que tá aqui 

no Brasil, eu não vou abrir essa história, aí eu nunca abrir essa 

história.  

 

 Se, para Agnaldo Barreto, tal informação era secreta, na oralidade do povo de 

santo aparecem versões similares dessa narrativa. Era de conhecimento comum na 

comunidade do passado os relatos de que havia, em vários territórios da Bahia onde 

ocorreu o processo de escravidão, cabeças de cavalos enterradas e que a maior delas 

estava enterrada no Recôncavo, possivelmente nas terras do Acupe. As hipóteses sobre 

a função das cabeças enterradas eram diversas
85

. Para alguns, o lugar onde 

supostamente as cabeças estavam era sinônimo de azar, de negatividade e representava 

a presença da peste ou de doenças.  Para outros, as cabeças enterradas eram 

assentamentos que demarcavam lugares sacralizados, em que as divindades se 

instalavam para proteger os africanos. As duas versões aparecem ressignificadas, 

simbolizadas na forma como o acupense reorganiza o território e realiza a aparição em 

deslocamento. Nos domingos de julho, os tambores são deslocados para um ponto da 

comunidade, geralmente em um largo ou encruzilhada.  

 Chama atenção, mais uma vez, a ideia de construção um espaço simbólico nas 

veredas de Acupe com a presença e deslocamento do tambor nas ruas da comunidade. 

Se o ato de assentar o tambor em uma encruzilhada reafirma, para alguns, a presença da 

escravidão/da peste, uma analogia negativa à cabeça de cavalo, esse mesmo tambor é a 

bussola que guia os integrantes do Nego Fugido pelo caminho da morada dos 

ancestrais, sacralizando o espaço ao evocá-los para dançar e guerrear.  

  Com a chegada da peste e da morte no território, conduzida por uma divindade 

iorubana, ganha importância a presença da família Sakpatá, para curar o corpo enfermo 

do Recôncavo, como diz a cantiga 22: 
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 Mais adiante abordares outras questões que aproxima as histórias sobre a cabeça de cavalo a ideia de 
Orí (cabeça) e destino na cultura yorubá.    
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Puxador:  

Azunsú madaiè, Azunsú mada ebò 

Coro (Negas): 

 a yò Yò  Agué,  Azunsú madaiè 

 

Tradução para o português: 

Azunsú venceu a doença, não se preocupe  

 o senhor da cura (quem nos livrará da escravidão) é Azunsú 

 

 Suponho que a evocação e a presença da família Sakpatá na manifestação 

também está relacionada a outra similaridade entre o litoral africano e o Recôncavo.  No 

período da chegada dos escravizados para o Brasil, havia relatos de uma epidemia que 

assolava o território fonegbé, tornando bastante popular o culto ao vodun da cura e da 

varíola (PARÉS, 2006). Talvez por esse motivo o culto à família Sakpatá, liderado pela 

grande mãe Nanã Buruku e seu filho Azunsú, tenha atravessado o atlântico para curar os 

acupense da praga lançada por Iku. Ainda hoje, a presença Sakpatar-xapanan-omolu nas 

ruas de Acupe, por meio das cantigas evocadas pelo Nego Fugido, é sinal de que o 

Recôncavo ainda não curou as feridas do regime colonial e que tanto em Acupe como 

em todos os lugares onde houve escravidão, há ainda corpos feridos, marcado pelas 

chibatadas da escravidão, do racismo e do patriarcado, uma praga a ser expurgada do 

território.  

Essa polifonia do discurso, orquestrada por uma epistemologia do tambor ou do 

terreiro, de pensamento coletivo, rompe com o que Wanderson Flor chama de binarismo 

discursivo, no qual predomina um conceito sobre o corpo que ele vai nomear como 

“corporalidade encarcerada”.  

Eu fiquei pensando uma coisa muito nítida na história do Ocidente 

que é uma relação estranha que o ocidente estabelece com a 

corporalidade, e é preciso partir daí para que a gente compreenda a 

demanda por essas novas lógicas ou por essas outras lógicas dos 

corpos. Eu estava lembrando que na história da filosofia tem uma 

metáfora muito curiosa para pensar os corpos e a relação deles com 

o que não é corpo – pode chamar isso de alma, de mente, de espirito, 

de cultura, chamem do que quiser - ,  esse contraponto ao corpo que 

o Ocidente inscreveu na história das corporalidades.  
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Estou aqui lembrando de uma passagem de Platão, no Fedro, um 

importante diálogo de Platão, quando Sócrates, que é uma 

personagem desse diálogo, poucos momentos antes de beber a 

cicuta e morrer, ele  começa a falar de que o trabalho da filosofia 

implica em aprender a morrer e esse trabalho de aprender a morrer 

se daria por uma razão muitos simples que é desligar a alma, desligar 

aquilo que é a sede do  conhecimento (que na interpretação de 

Platão seria a alma) do corpo... Porque o corpo é a prisão da  alma, o 

corpo é a prisão da mente, o corpo é a prisão daquilo que é a 

potência do saber, do ser, do existir ( ...) Se inaugura -  é  obvio, não é 

Platão que inicia isso, mas acho que ele verbaliza um modo de 

entender as relações entre o corpo e o seu outro, e seu duplo na 

história daquilo que a gente entende hoje como Ocidente, que é essa 

relação de um encarceramento. Já no século XX, tentando lidar com 

essa tradição que atravessou o cristianismo danou o corpo, pensou o 

corpo como essa coisa condenável e condenada, no lugar do pecado, 

do mal, do empecilho para o conhecimento, Foucault [Michel 

Foucault] olha para história desse corpo (...) ele investe essa lógica 

dizendo que na modernidade a alma é a prisão do corpo e ao 

entender que a alma é a prisão do corpo, por mais que a gente 

entenda que essa perspectiva de algum modo traga uma abordagem 

menos encarcerada do corpo, mantém a lógica do encarceramento. 

Seja lá quem encarcere quem, a relação do corpo e da mente, do 

corpo e da alma é uma relação de encarceramento (...) Mas parece 

que não é possível experimentar as relações entre o corpo e qualquer 

outra coisa (...) fora desse regime de encarceramento86.     

 

  Wanderson Flor questiona os fundamentos de um pensamento que, mesmo 

quando pretende ampliar e criticar noção do corpo, toma como imagem o cárcere, como 

um horizonte que o constitui. Citando a tese (que virou o primeiro livro) da nigeriana 

Oyèrónké Oyewùmí
87

, a partir dos pensamentos acerca do raciocínio corporal e somato 

centralidade em que a epistemóloga discute a lógica que opera no ocidente que, 

paradoxalmente, coloca o corpo no centro das relações de poder e da interpretação da 

sociedade, Wanderson defende que esse corpo encarcerado é marcado por estruturas de 

poder e que é a identificação de raça e gênero, tornados marcadores de hierarquia e 

exclusão, o que determina um lugar social.  Contrapondo o modelo de encarceramento 

do corpo, Wanderson reconhece, no pensamento africano e nas práticas dos terreiros, 

sobretudo na maneira como ele foi concebido no Brasil, uma alternativa que expressa 

                                                           
86

 Consultado em:  https://www.youtube.com/watch?v=3XSMpi8hHyo. Acesso em 14/10/2020. 
87

 Oyewumi, Oyeronke.  The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender 
Discourses :  University of Minnesota Press, 1997 

https://www.youtube.com/watch?v=3XSMpi8hHyo
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outras lógicas do corpo, uma perspectiva de terreiro expandido pelo território em que 

reside, e que o nomeou de “corporalidade em abertura”.   

  Wanderson Flor ensina que a experiência de plenitude com aquilo que a gente 

entende como natureza pode ser bastante interessante para romper com esse corpo 

encarcerado. É neste sentido que reconheço, na aparição, que se expande pelas veredas 

e encruzilhadas de Acupe, uma similaridade com o pensamento de terreiro, o que ajuda 

a enveredar por uma reflexão sobre outras lógicas do corpo. Em primeiro lugar, como 

afirmado anteriormente, porque expressa uma ideia de ancestralidade, através de um 

corpo encantado e enraizado no território com o qual se relaciona, mas que também 

transita entre mundos e que se manifesta nas diversas materialidades e corporalidades 

como, por exemplo, as folhas de bananeira, das árvores, dos pássaros, da montanha, das 

grutas, da kalunga, do tambor, da palavra e da oralidade. Pensar o corpo e o espirito 

como vento (natureza), na perspectiva de cruzamentos entre o ser humano e a 

ancestralidade, oferece um caminho para a libertação dessa corporalidade encarcerada.  

 Outro fundamento é a oralidade, entendida também na perspectiva da 

corporalidade, ou seja, de ser o conhecimento oral - baseado na palavra e na sua 

capacidade de evocação, de produzir imagens, narrativas, de misturar presente, passado 

e futuro, gerando deslocamentos, provocando lembranças, etc - que recria práticas, 

individuais e coletivas, diversas e complexas. Nesse sentido a oralidade é um corpo em 

constante recriação, um corpo em abertura.    

 E, por fim, os corpos coletivos dos terreiros, são feitos de pluralidade e 

complexidade, e estão obrigados a viver em relação, atendendo as demandas coletivas e 

em estreita dependência uns aos outros. São corpos que estão entrelaçados por relações 

de poder e subserviência e que, ao se relacionarem, friccionam e geram símbolos, 

sentidos, afetividades, perdas, ganhos, desenraizamentos e recriações. Esses três 

aspectos – ancestralidade, oralidade e corpo coletivo/ terreiro - que fundamentam o 

corpo e a organização social dos terreiros permite a “apreensão do sensível” de um 

estilo de vida e de produção simbólica que constituem o território do Recôncavo.   

Como Muniz Sodré afirma, os terreiros de culto no Brasil são um exemplo notável de 

suporte territorial para a continuidade da cultura dos antigos escravizados, em face dos 

estratagemas simbólicos do senhor, daquele que pretende controlar o espaço da cidade. 

Segundo Sodré, tanto para os indígenas como para os negros vinculados às antigas 

cosmogonias africanas, a questão do espaço é crucial na sociedade brasileira, mas que 

esta não é uma questão exclusiva de determinados segmentos étnicos.  “Para todo e 
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qualquer indivíduo da chamada ‘periferia colonizada’ do mundo, a redefinição da 

cidadania passa necessariamente pelo remanejamento do espaço territorial em todo o 

alcance dessa expressão” (SODRÉ, 2002, p. 19).  

 Entendo que essa é a função das aparições de Acupe.  Ao se descolar pelas ruas 

da comunidade, no mês de julho, o Nego Fugido reinscreve o território, a fim de 

remanejá-lo às encruzilhadas entre mundos (de trânsitos entre vivos e mortos), um lugar 

que possivelmente faz emergir uma condição cidadã, que contempla a população afro-

indígena do Recôncavo.    

 

 

 

1.6. O que diz o Rum no toque nagô do Nego Fugido 

 

 O atabaque é o coração da aparição. As vozes do Gã (agogô) e do trio de 

atabaques - Rum, Rumpi, Lé – pulsam a estrutura operante do Nego Fugido, ao mesmo 

tempo em que impulsionam sua ruptura e evocam os ancestrais e o devir.  A aparição é 

um manifesto cênico-musical de histórias contadas por meio da “gramática dos 

tambores” (SIMAS, 2018) e tem por base uma “filosofia a toque de atabaques” 

(SODRÉ, 2017) que ultrapassa os muros dos terreiros de candomblés e remonta à 

liturgia sacralizada das cantigas de sirè (dança em roda) nas ruas de Acupe.  

A nomenclatura do trio de atabaques reúne palavras adaptadas das pronúncias 

originais em língua fon, adotadas também em outras nações de candomblés
88

. No 

contexto da liturgia do candomblé, cada atabaque exerce uma função melódica 

diferente, salvo alguns toques em que o Rumpi e o Lé produzem a mesma chave rítmica. 

O Rumpi ou Hunví (no idioma jeje-savalu) significa “filho do hún” e tem um som 

mediano. O Lé ou Leé (muito longo) possui registro agudo e tem a função de manter a 

linha rítmica, repetitiva e constante, de forma monotônica.  O Rum, nome originado da 

palavra Hún (espirito/vodum), é o tambor maior e produz um som grave, responsável 

pela evocação das energias e da manifestação dos ancestrais. Os atabaques são seres 

encantados que atuam e se relacionam a partir de uma estratégia compositiva 

hierárquica, baseada na expressão e na função rítmica do Rum.   

                                                           
88

  Na nação  Keto, o tambor é chamado de Ilú e  Ngoma na nação angola.  
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Mas, no contexto da composição cênica do Nego Fugido, qual a função do Gã 

(agogô) e do trio de atabaque nesse deslocamento da cultura de terreiro e na extensão da 

música sacra do candomblé às ruas? O que se mantém e o que se transforma, ou mesmo 

se profaniza, no processo composicional da manifestação cênica? 

O “tambor ou toque-nagô”, expressão influenciada pelo complexo cultural 

nagô-vodum, é um termo que foi apropriado pelos participantes do Nego Fugido para se 

referir ao toque da aparição e diferenciá-lo dos ritmos executados no sirè do 

candomblé. No entanto, Domingos Preto costumava dizer que o “toque Nego Fugido” 

era um ritmo utilizado nos cultos que aconteciam na casa de Vovó Louriana, para 

evocar especificamente seu Orisá/Vodum; um toque frenético executado nos atabaques 

que a Vovó Louriana nomeava de Primeiro do Ano (Rum), Segundo do Ano (Rumpi) e 

Terceiro do Ano (Lé). Além de Domingos Preto, Senhor José, filhos de Vovó e outros 

participantes do Nego Fugido tocavam atabaques na sua casa, como Frederico Tavares 

e Curió.   

 O tambor tem o poder de atração muito grande, especialmente sobre as crianças 

e os adolescentes, uma espécie de chamariz para a aparição. Antes de iniciar o 

manifesto nos domingos de julho, os tambores são expostos no local de saída do grupo, 

indicando que naquele dia as ruas de Acupe serão invadidas pelos atabaques. As 

crianças e adolescentes são os primeiros a ouvir a mensagem e o chamado dos 

atabaques, capturadas pela energia de sua presença na rua. Eles vão chegando aos 

poucos no local da saída, de forma sinuosa e cautelosa, e começam a tocar, tentando 

reproduzir os pulsos rítmicos do manifesto.  

 

          Fig. 28  Preparação para aparição do Nego Fugido na tarde de domingo de julho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto:  Monilson Mony Tolonan.  07/ 2019  
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Também tenho utilizado o Gã, os atabaques e o toque-nagô como recursos 

pedagógicos nas oficinas do projeto Laboratório de Sensibilidade e nas atividades 

socioeducativas com crianças e adolescentes de Acupe e do Nego Fugido.  

 

                  Fig. 29 Oficina de toque de atabaques para crianças e adolescentes do Nego Fugido  

     Foto: Isabela Carolina 2/2019 

 

Nos dois momentos distintos, fora e dentro do contexto da aparição, registrei o 

toque-nagô, a fim de identificar o padrão rítmico, a pulsação, o andamento do atabaque 

de base e a improvisação livre do tambor Rum. A escolha de analisar o ritmo do Nego 

Fugido por meio da atuação das crianças se dá pela relação de atração e de interesse que 

os atabaques exercem sobre elas e pela importância e peculiaridade da gramática do 

tambor no processo de transmissão de saberes nas comunidades de terreiro. 

 A gramática do toque-nagô tem sido analisada nas rodas de conversas com 

músicos, percussionistas e ogãns de Acupe. Em um desses encontros produzi, com o 

músico Alex Marques, um quadro comparativo das linhas do Gã e do trio de atabaques, 

para facilitar a análise dos padrões rítmicos da aparição:  
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  Fig: 30 Toque-Nagô (Nego Fugido)  

 

 

 Na linha do Gã (agogô), identifica-se um padrão rítmico de toques contínuo que 

se constitui como uma categoria específica e acelerada, e se caracteriza por uma 

estrutura interna assimétrica com padrão sonoro de nota única, vibrante e penetrante. Ou 

seja, com o som metálico executado com baqueta de ferro, o Gã (agogô) mantém uma 

base acelerada em 12 pulsações iguais, presentes em várias marcações das cantigas da 

tradição musical iorubá, na África e no Brasil, que se popularizou, entre os 

etnomusicólogos, como time line patterns (KUBIK, 1978, LUHNING,1990, 

CARVALHO, 2006, AMARO 2019
89

). José Jorge de Carvalho diz que a chave rítmica 

time line patterns está presente na estrutura das músicas da Costa Central africana entre 

os akans, fons e é ensinado na região iorubá pela onomatopeia - (R) Kon kon kolo kon 

kolo - uma linha rítmica em dozes pulsos [7+ 5] - possível de ser executada de maneira 

invertida [5+7] - Kon kolo kon kon kolo. (CARVALHO, 2006, p. 279).  Esse toque 

também aparece nos candomblés de nação jeje, ketu e angola da Bahia, em padrões 

rítmicos, tais como Barravento, Cabila, Congo, Alujá, Avaninha, Agabi, dentre outros.  

Na aparição não é por acaso que o Gã (agogô) é tocado na manifestação com 

baqueta de ferro. Ele constrói uma base metálica, similar ao toque do candomblé que 

evoca o deus da guerra, para acordar os ancestrais das folhas de bananeiras e reiniciar a 

guerra que eles começaram.  

                                                           
89

 “...‘ padrões de sino’, time-line patterns e ‘claves’ são termos distintos, mas que são destinados à ideia 
de um mesmo conceito musical. Kubik ( 2010, p.44 e 45) destaca o que ele considera como sendo as 
cincos mais importantes configurações de time-line do continente africano, presentes em expressões 
musicais da costa oeste da África, na África Central ocidental e numa faixa larga do vale do Zambeli, em 
Moçambique. De um modo geral, eles são encontrados nas partes da África cobertas pelos subgrupos 
Kwa e Benue-Congo, da família de língua niger-congolesas, mas com a notável exceção de não serem 
encontrados na maioria das áreas da África oriental e do Sul...” ( AMARO, 2019, p.98)  
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Nas linhas do Rumpi e Lé, do toque do Nego Fugido, ambos têm a mesma voz, 

mantendo uma verticalidade de ritmo continuo em doze pulsos, divididos em sons 

médios e graves: 

 

X  X  X  X  .  .  X  X  X  X  .  .  ( 4 Open +2 Bass + 4 Open +2 Bass)
90

 

 

Suas vozes acompanham e complementam a base imposta pelo Gã (agogô), 

cumprindo uma função de manter a base rítmica que dá suporte à voz solista do Rum, ou 

seja, a relação entre os instrumentos é uma conversa com abertura de vozes que 

configuram a base para a ação livre do Rum. Tendo em vista o caráter de repetição e 

justaposição dos padrões do Gã, Rumpi e Lé, associá-los a uma materialização 

simbólica das temáticas e da estrutura prefixada da manifestação é uma possibilidade, 

embora reconheça que eles possam sofrer pequenas alterações de acordo com a 

habilidade e a forma como cada tocador se relaciona com os tambores.  

Na linha do Rum, observa-se o desenvolvimento de um padrão rítmico fluido e 

contínuo de implicações improvisacionais que se contrapõem aos materiais rítmicos 

cíclicos, associados às outras vozes. O Rum é uma voz horizontal, que atravessa as 

temáticas impostas pela narrativa da aparição e subverte suas estruturas.  

As peculiaridades e similaridades do toque-nagô do Nego Fugido, comparado 

aos ritmos do candomblé, também têm sido tema de debates com músicos, 

percussionistas e ogãns de Acupe. Paulo Fiaz, huntó (fongbé: houn = tambor e tó = pai) 

do Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe, em Salvador, admite similaridades e relaciona o 

toque-nagô às células do Barravento, ritmo do candomblé de nação Angola. No entanto, 

tocadores mais antigos, a exemplo de Domingos Preto, diziam que o toque-nagô do 

Nego Fugido era um ritmo de marcha acelerada executada para contar as histórias das 

lutas enfrentadas pelos escravizados e associava o toque à cantiga nº 15, para se referir a 

evocação do orisá da justiça;  

 

 

                                                           
90

  Sigo o percurso utilizado pelos pesquisadores citados (LUHNING,1990, CARVALHO, 2006, AMARO 
2019) para identificação das variantes sonoras no time line em que  “ X “  marca o pulso preenchido de 
som acentuado e o “ . ” indica o som não acentuado.  Nas linhas dos tambores também uso as 
expressões “bass” som graves e “open” som médio, nomenclatura usada atualmente tanto por 
percussionista como  ogans de terreiros, para identificar as variantes sonoras do tambores.    
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Kaká úmbò è a Kaká úmbò (bis) 

pelo sinal da santa cruz livre nos deus de nosso senhor 

Olhaê Kaká úmbò! 

 

 E a cantiga nº 25, para fazer analogia ao deus dos indígenas e ao ato da caça e da 

guerra.  

Olha lá Tupã, se buli com Òsósi/ Ogum 

 

  Embora não tenha identificado na fala dos participantes da manifestação a 

citação de um ritmo específico, nos candomblés de nação Ketu e Jeje, essas cantigas e 

seus atos são embalados pelo toque do Agabi.   

Após uma atividade litúrgica interna no Ilê Asé Yá Sitomin, de nação Ketu, em 

Salvador, os ogans, crianças e adolescentes do terreiro, iniciaram uma prática, comum 

entre eles, de “brincar de bater candomblé”, em que solfejam (vocalizam) e gesticulam 

as chaves  rítmicas de cada tambor, de acordo com o toque estabelecido,  acompanhados 

da batida metálica do Gã (agogô). Uma brincadeira que, ao observar algumas vezes, 

denominei de conversa de tambor.  

 

     Fig. 31 Conversa de tambor: brincar de candomblé antes do ato litúrgico do Ilê Asé Yá Sitomin 

         Foto: Monilson Mony Tolonã,  01/2021  

 

Aproveitei o momento descontraído do jogo de conversa de tambor, fora do 

contexto litúrgico, e solicitei que eles realizassem a mesma brincadeira com o ritmo do 

Barravento e do Agabi. Reconheço que a conversa de tambor é uma atividade à parte do 
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ato litúrgico do candomblé, mas que compõe o complexo cultural da comunidade de 

terreiro, dos ritos de passagem e transmissão de saberes, através da gramática do 

tambor. Sendo assim, pelo seu caráter extensivo e descontraído, considerei como 

momento crucial para realizar um quadro comparativo das peculiaridades e 

similaridades entre o toque-nagô, o Barravento e o Agabi.   

Ressalto que não é pretensão dessa pesquisa refletir sobre a pertinência da 

aplicação dos modelos de partitura musical para analisar a musicalidade ou padrões 

rítmicos do candomblé.  Sua aplicação aqui é meramente descritiva e comparativa, além 

de potencializar as reflexões com a utilização de outras técnicas e conhecimentos, bem 

como incluir outras vozes acupenses no estudo sobre o Nego Fugido.   

 

             Fig. 32 Ritmo do Barravento 

 

 

Observando as linhas rítmicas do Barravento é possível afirmar que cada 

atabaque executa uma voz diferente do outro e que elas são complementares, sendo que 

o Gã (agogô), se mantem na chave base de apoio à atuação solista do Rum. Se 

comparado ao toque-nagô, a diferença pode ser observada nas vozes do Rumpi e  do Lé 

que se complementam pela diferença entre eles, realizando contrapontos e ampliando o 

aspecto de polirritmia do toque.  
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      Fig. 33 Ritmo do Agabi 

  

 

No padrão rítmico do Agabi, o Gã (agogô) e o Rum seguem mantendo suas 

funções rítmicas, de base fixa e de solo livre, sendo que  as linhas do Rumpi e do Lé 

apresentam o mesmo padrão de execução do ritmo, como acontece no toque-nagô, 

reduzindo a polirritmia das vozes, mas com uma execução peculiar das células rítmicas. 

No Nego Fugido, a chave rítmica desses tambores preenche todo o compasso (6/8), 

contendo quatro notas de som médio (open) e duas notas de som graves (bass). O Agabi 

inicia com uma pausa e segue preenchendo o compasso (6/8) com duas notas médias 

(open), uma grave (bass) e duas médias (open,) sendo que, no compasso seguinte, a 

pausa deixa de existir, dando lugar a uma nota grave. Em outras palavras, nas linhas do 

Rumpi e do Lé, o Agabi se aproxima do toque- nagô e se distancia do Barravento. 

Ressalvo que, em alguns terreiros, essa linha do Rumpi e do Lé é executada com dois 

aguidavis (vareta de madeira).     

 Outro aspecto que se evidencia na minha análise comparativa é o andamento ou 

métrica dos ritmos (Nego Fugido 102, Barravento 92, Agabi 80). Nesse aspecto, o toque 

do Nego Fugido se aproxima do Barravento e se distancia do Agabi, que apresenta um 

andamento mais moderado, lento. 

A similaridade entre os três padrões é observada no ritmo do Gã (agogô) e na 

função do Rum, ou seja, enquanto Gã se mantém na marcação time line patterns (kon 

kon kolo kon kolo), o Rum apresenta aspectos idiossincráticos, com atuação fluida e de 

implicações improvisacionais na medida em que se contrapõe aos ritmos cíclicos e 

contínuos apresentados pelas outras vozes dos tambores.  
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No contexto do candomblé, os atabaques estão a serviço de um plano funcional 

litúrgico e de organização dos cultos, orquestrando todas as etapas do ritual, do 

princípio ao desfecho, embora estejam abertos ao imprevisível, aspecto indissociável da 

cultura do mistério e do sagrado. A voz do Rum tem função crucial na evocação do asé, 

força vital. Inseparável das danças, das cantigas e dos significados de suas letras, 

expressa a cosmogonia de cada Orisá/Voduns/Nkisis, retratando suas qualidades, 

virtudes, defeitos e poderes, relacionando os acontecimentos históricos, míticos que se 

materializam nos padrões de movimentos, gestos e danças. Um repertório dominado 

pelo Alagbe (o dono da cabeça), o puxador das cantigas e organizador do sirè, que vira 

fonte inspiradora para sua escolha compositiva, a partir do diálogo com as divindades 

durante o darrùm. É o que Luiz Antonio Simas e Luz Rufino chamam de “uma 

pedagogia do tambor, feita dos silêncios das falas e da resposta dos corpos e 

fundamentada nas maneiras de ler o mundo sugeridas pelos mitos primordiais” 

(SIMAS, 2018, p.58) 

Na tese sobre os ritmos do candomblé, analisado no contexto de formação do 

projeto social Rum Alabê, ligado ao terreiro do Gantois, Vinícius Amaro coloca em 

discussão ideias sobre movimentos sonoros na experiência do ouvir e fazer 

(“performar”) e diz perceber que o processo de memorização e aprendizado das linhas 

rítmicas do Rum passava pela apreensão de fragmentos musicais que expressam sentido 

de completude e estão diretamente ligados ao que ele chamou de ‘gestos rítmicos’ 

(AMARO, p.72, 2019). Para Amaro, a percepção da sonoridade do Rum deve ser 

compreendida como trechos que representam movimentos sonoros, gestos, e não apenas 

um ínfimo fragmento temporal.  

Não tenho a pretensão de fazer uma abordagem dos aspectos cognitivos dos 

processos da escuta musical do candomblé e suas implicações nos sentidos e estímulos 

motores como resposta corporal. Porém, é importante a compreensão de que os gestos e 

atos estão intrinsecamente ligados ao ritmo e às cantigas, à observação das experiências 

corporais dos atores sociais e à relação metafisica com a noção de transmutação entre 

corpos humanos e manifestos das divindades ancestrais e sua função narrativa.   

 Vinícius Amaro cita a pesquisa de Kofi Agawu - The Rhythmic Imagination, de 

The African Imagination in Music.  – em que ele discute os aspectos de ‘complexidade 

racional’ de uma filosofia musical africana e destaca três recursos fundamentais 

referentes à sua expressão musical: além dos padrões de sino (gã) e polirritmia, já 

discutidos aqui, há uma tendência à construção de uma narrativa rítmica do instrumento 



193 
 

assumido como tambor principal - the lead drummer’s rhythmic narratives - baseada no 

antagonismo, e nela se pode flagrar certa temporalidade na vasta atuação imprevisível 

do Rum, conduzido pelas danças e manifesto nos atos das divindades do candomblé, 

além de uma certa disposição de repetição cíclica dos timeline patterns dos  outros dois 

atabaques e do Gã (agogô). Nas palavras de Amaro:   

 

 É, justamente, do antagonismo entre a perspectiva temporal não 

linear [cíclica ou circular (ou espiral)] imposta pelos time-lines e o 

consistente perfil de temporalidade linear referente à trajetória 

direcional que envolve o desenvolvimento rítmico narrativo dos 

tambores principais, que as situações de polirritmia se afloram. Para 

além disso, Agawu ainda considera outro antagonismo que contagia, 

em linhas gerais, o tecido da música africana: os ritmos da fala 

(rhythms of speech) versus o ritmo do corpo (rhythm of the body). 

Neste sentido, enquanto os rhythms of speech são resultantes 

(metaforicamente espelhados para o contexto musical) das 

construções silábicas, padrões de acentuação, implicações 

timbrísticas e tonais sentidas nas sensações assimétricas de 

seguimentos performados nas variadas línguas africanas — “os 

ritmos da fala é o ritmo da linguagem em movimento” (2016, p. 159) 

—, o rhythm of the body é o ritmo da dança que, nutrido pela 

repetição, acompanha os movimentos do corpo e contribuem para a 

sensação métrica. Ou seja: “ao passo que os rhythms of the body são 

modos de expressão comunitária, os rhythms of speech são modos 

de expressão individual” (idem).  

Pela justa razão da ancestralidade, essa dualidade entre as duas 

modalidades de concepções rítmicas descritas mostra-se presente na 

música de Candomblé, sobretudo nos modos de interação do Rum — 

que, com sua potencialidade narrativa, tende à articulação dos tais 

rhythms of speech — com o restante do quarteto instrumental 

(AMARO, 2019, pp. 121, 122).   

 

O antagonismo e a percepção acerca dos ritmos da fala, da dança e dos gestos, 

como construção de linguagens artísticas em deslocamentos, são implicações de uma 

poética musical e corporal que busco evidenciar também no Nego Fugido.  Apenas 

localizo que, na perspectiva da narrativa das aparições, tenho um entendimento 

diferente sobre a atuação do Rum. O antagonismo entre as vozes dos tambores não deve 

ser pensado como aspecto de linearidade narrativa, muito menos enquanto um padrão 

linear na voz do Rum.  Discuti, anteriormente, com base nos estudos dos Orikis, o 

caráter orgânico e não linear das cantigas da aparição que se estruturam por frases ou 

estrofes curtas e que operam pela repetição de palavras, que ora se complementam ora 
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se opõem, e parecem se constituir como uma espécie de colagem verbal, com frases 

construídas na justaposição de verbos para indicação de palavras que propõem ações.  

São cantigas de jogo responsorial que produzem uma solução estética-musical que 

alguns pesquisadores, a exemplo de José Jorge de Carvalho, chamam de “Canõ 

mitopoética da religião dos orixás no novo mundo”. (CARVALHO, 2006, p.274) 

 O ambiente sonoro ou polifônico, tanto dentro do ciclo religioso do candomblé 

como no espiral do Nego Fugido, não se limita as vozes do Gã (agogô) e do trio de 

atabaques. Simas e Rufino chamam atenção para o fato de que os tambores falam de 

maneiras diversas. (SIMAS, 2018). Há uma complexa rede de relações sociais, 

culturais, religiosos e temporais que compõem o ciclo de repetição dos manifestos. Os 

tambores conversam primeiro entre eles e, na medida em que se repetem ciclicamente, 

vão incorporando símbolos, códigos, acontecimentos, temas e atos, ocasionando uma 

alteração do estado emocional, tanto em quem toca os tambores, como em quem canta 

ou dança. Se se incluir, nessa reflexão, as possibilidades de manifestação das divindades 

nos corpos dos atores sociais, a complexidade aumenta.  

  As cantigas de terreiro são as chaves do portal entre o aiyê e o orúm. No toque-

nagô, a exemplo do candomblé, quem assume o Rum é, geralmente, um puxador 

experiente
91

, que domina a base rítmica de cada atabaque e é justamente o domínio 

dessas bases que permite que ele possa romper com suas estruturas, sem perder a célula 

rítmica e o diálogo cíclico, que mantém vivas as temáticas da manifestação. Com seu 

ritmo ecoando e estendido às ruas a partir das aparições, o Rum torna-se um provocador 

do devir, sua atuação está a serviço dos atos e gestos das figuras, variando os motivos 

rítmicos de acordo com os acontecimentos durante o manifesto, que vão sendo 

mediadas ou manipuladas pelo puxador, seja por meio de uma cantiga ou das mudanças 

de variações da fala do Rum. Quero dizer que é o Rum quem mobiliza a dança, os 

gestos/atos, e as corporalidades e sua ação não tem o objetivo de estimular a 

representação das figuras, nem promover espetáculo e, muito menos, é subserviente aos 

temas pré-estabelecidos na manifestação. Ou seja, prevalece o desejo de evocação de 

aparições, da ruptura da narrativa e da promoção do ambiente ideal para mobilização de 

acontecimentos, da pulsação e da energia das figuras.  

                                                           
91

 Nos últimos anos a liderança dos Puxadores foi exercida por Jorge dos Santos ( mestre Dó).  
Atualmente não há um mestre de ritmos na manifestação devido a saída do Mestre Dó por mudança de 
opção religiosa.  
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Uma hipótese que tenho lançado é de que mesmo com a ruptura da estrutura e 

a evocação do devir, durante a aparição, o ritmo imposto pelo toque-nagô mantém uma 

pulsação contínua, o que gera um estado de presença das figuras. Esse antagonismo 

entre rupturas e continuidades tem sido ilustrado pela imagem - produzida durante as 

atividades arte-educativas de Acupe - de uma partitura musical em espiral, com a linha 

de base fixa do Gã (agogô) e a linha improvisada pelo Rum. 

 

 

Fig: 34 Partitura e espiral produzida a partir das discussões sobre o toque-nagô nas oficinas do 

Laboratório de Sensibilidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Durante as aulas em Acupe, associei, como estratégia pedagógica, a partitura em 

espiral ao ato da comercialização dos escravizados, em que Negas e Caçadores tomam 

as ruas de Acupe e se distanciam (fisicamente) dos atabaques e do local onde está 

acontecendo a aparição, até serem chamados pelos atabaques para recompor a roda.  

Nesse momento de descolamento são perceptíveis as ações orgânicas e o ritmo 

acelerado dos gestos e das cenas criadas pelas figuras para abordar o público. O ritmo 

metálico do Gã (agogô) e os padrões livres do Rum continuam ressoando nos 

comportamentos e nas ações das figuras, mesmo distante dos atabaques. A partitura em 

espiral também alude ao aspecto horizontal das vozes dos tambores do Nego Fugido e 

sua relação com outros estímulos sonoros. A cada passagem de compasso, mesmo 

mantendo-se um pulso continuo que retrata a guerra e a justiça, a música sofre a 
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influência de novos estímulos ou ruídos sonoros, do estado emocional dos participantes 

e do público, provocado pelos acontecimentos durante o percurso, mudando a textura 

musical. Ou seja, a produção de sua musicalidade se constitui de polifonia, de 

atravessamentos dos elementos que estão atrelados à manifestação: na interação entre os 

participantes e o público, no jogo entre as figuras, no território e seus aspectos sociais, 

políticos e culturais, na provocação mútua, na expectativa, crença, descrença, no devir 

do corpo em movimento inteiramente integrado ao território.  Uma musicalidade com 

caráter orgânico e complexa que impede a elaboração de uma escrita rígida, em 

partitura, de todas as suas variações rítmicas.  

Essa é a função do Rum na aparição, evocar do orúm figuras encantadas com 

códigos e símbolos construídos com base numa filosofia a toque de atabaques que 

demonstra a complexidade da relação entre linguagem e experiência, ou talvez, torna a 

experiência à serviço da produção de uma linguagem. Costumo dizer nas aulas, de 

forma ilustrativa, que o Rum é, ao mesmo tempo, a voz da sabedoria de um velho griô, 

enraizado na tradição, e a força pulsante do espirito inovador e criativo de uma criança. 

Essa quebra de braço está a serviço do jogo, das relações, da provocação e da 

jocosidade das figuras, aspectos que alimentam o pulso e seu estado de presença no 

manifesto.   

 

 

 

1.7. A poética subterrânea dos orikis: escavando as figuras de aparições  

 

                                Nego Nagô eu!  

Nego Nagô o que vende aí?... 

                                                           Virar a língua do Nego nagô ... 

 

 Ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou é, possivelmente, um 

desses orikis subterrâneo soprado na orelha de um Pensar Nagô.  Um complexo 

transcultural que se sustenta por uma filosofia a toque de tambores, em que a alegria é 

um epicentro conceitual do seu pensar (SODRE, 2017).  Esse pensar nada tem a ver 

com uma noção étnico-racial essencialista, mas um pensar em trânsito de plano 

metafisico, “instaurada por organizações litúrgicas (egbé) ou comunidade de terreiros, 
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que se firmaram como polos de irradiação de um complexo sistema simbólico, 

continuador de uma tradição de culto a divindades ou princípios cosmológicos (orixás) 

e ancestrais ilustres (egun)” (SODRÉ, 2012, p. 90).  

 Na comunidade de Acupe “brincar de Nego Fugido” é o pensar nagô, é bater 

tambor e virar a língua, é falar, fazer, ver e reinventar um modo de ser africano. É 

chamar os mortos para dançar, beber, guerrear e encantar-se, evocar forças metafisicas 

com o poder mobilizador das energias das palavras e romper com o plano de realidade, 

temporalidade e espacialidade, penetrar em um mundo a que os inimigos não têm 

acesso, envolvendo-os em nuvens escuras para que eles não nos encontrem – ê bakaka ô 

ki bakaka okô. Forças invisíveis e impulsionadoras que só é possível atingir em uma 

ação atrelada a outras concepções desse pensar: a tríade batucar-cantar-dançar.  

   As vozes nagô dos tambores e as cantigas de caráter responsorial é a poética do 

manifesto musicado do Nego Fugido e o ventre onde nascem as corporalidades e as 

teatralidades de suas figuras. Para encontrar os caminhos desse nascedouro, sigo as 

pegadas de Antônio Risério que acredita que, sob o solo do complexo cultural afro, 

floresce um pensar com base no interior da rica malha de jogos verbais e da ludicidade 

da poética subterrânea de orikis ou neo-oriki.  

 Escavando as raízes da construção das figuras do Nego Fugido, suponho que se 

o oriki é capaz de mobilizar e manipular energias da natureza, de evocar orixás-vodun-

\nkisis, renascer do orúm figuras encantadas, fazer sangrar as bananeiras e acordar os 

eguns que moram nas suas folhas; do mesmo modo, ele tem a força para evocar e 

corporificar figuras cênicas capazes de transitar entre mundos. Encontrei, nessas figuras, 

aspectos estruturantes similares aos dos próprios orikis orisás, “uma espécie de 

montagem de atributo do objeto que se tematiza. Uma construção epitético-

ideogramática... colagem de predicados, justaposição de particularidades e emblemas” 

(RISÉRIO, 2012, p.93). Um processo de personalização, a partir dos ideogramas de 

figuras que se constroem pela prática oral e pelo imaginário coletivo das comunidades 

de terreiro. Há, portanto, na sua origem constitutiva, uma intertextualidade que 

possibilita a evocação de figuras complexas, abstratas e de atitudes antagônicas.  

 O tambor e as letras das cantigas são os condutores da ação das figuras e dos atos 

da manifestação, que tece seu enredo por ações ideogramáticas. Carregada de asé, 

(força vital) a palavra soprada pelo puxador gera uma dimensão material, produzindo 

aspectos de corporalidade que individualiza e, ao mesmo tempo, coletiviza as figuras. 

Observo, na corporalidade dessas figuras, contornos de uma “filosofia afro”, o que 
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Muniz Sodré acolhe como “‘pensamento sutil’ à espera de decifração, nos termos de 

uma abertura revelatória para configurações humanas insuspeitada” (SODRÉ, 2017, 

p.15).  A dança, os gestos, gritos, a pulsação do corpo e o estado de presença são 

respostas às provocações da musicalidade e traduzem os elementos efêmeros que 

caracterizam a aparição, na medida em que são escolhidos pelos Puxadores, de 

maneira improvisada, para mobilizar a construção cênica, a partir de um acervo da 

memória coletiva e das relações imediatas com a cena, no momento em que são 

evocados os atos.  

  Uma poética de base comunitária transcultural que opera através de uma relação 

de forças antagônicas e dicotômicas de negociação e conflitos. A ilustração da estrutura 

cênica do Nego Fugido, forjada durante as atividades culturais com os integrantes do 

grupo e outros jovens de Acupe e elaborada à luz do cosmograma bantu-kongo (matriz 

de pensamento que não entendo como dicotômica ao pensar nagô), ajuda a localizar: os 

elementos verticais – a materialidade e seus aspectos simbólicos relacionados ao enredo 

da aparição – e os elementos horizontais – as forças invisíveis que mobilizam outros 

planos de negociação e conflitos.     

 

Fig. 35 Ilustração da estrutura cênica do Nego Fugido elaborada com os participantes das oficinas de arte 

do Laboratório de Sensibilidade  
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 Um sentimento comum entre os participantes do Nego Fugido é que ao batucar-

cantar-dançar a pessoa é capturada por um ciclone de giros anti-horário e de forças 

descomunais que nos desloca para outro plano espaço-temporal e nos mantém em 

suspensão. Tenho me apropriado dessas frequências de imagens, experienciadas nas 

tardes de julho, durante as atividades socioeducativas e artísticas em Acupe, para 

ilustrar a estrutura cênica da aparição. As atividades em Acupe têm revelado uma 

estrutura cênica com epicentros de forças e ações impulsionadoras das aparições. São 

zonas de poder e criatividades que atuam por relações antagônicas ou dicotômicas, que 

passo a analisar.   

 O primeiro epicentro aparece com as figuras que presentificam o tema sobre 

escravidão e colonização no Brasil. Analisando a ilustração, é provável que a presença 

do Rei e Militares lusitanos em cena imprima um movimento vertical no manifesto, ao 

tematizar as histórias reais do passado colonial do Brasil. O movimento vertical está 

alinhado a uma espécie de pré-roteiro temático e linear da aparição (batuque-festa, 

captura-escravidão, levante-guerra e liberdade). Um caráter comum entre todas, ou 

quase todas, as figuras do Nego Fugido é que elas não têm um nome que as 

personifique, embora carreguem atributos peculiares (definição da classe, função ou 

ausência da função social). São figuras construídas pelo mundo imaginário da oralidade 

acupenses, nas bases do tecido poético dos neo-orikis. O ato do monarca europeu de ir 

pessoalmente à África convidar ou convencer pessoas a se tornarem escravizados no 

Brasil, como conta Domingos Preto e, em seguida, acompanhar de perto a venda de 

escravizados nos portos de escravizados da colônia, é uma ação cênica que se repete nos 

primeiros domingos de julho, em uma imagem carregada de jocosidade e de 

complexidade que o aspecto intertextual dos orikis permite perceber. Existem, na 

origem da composição narrativa da figura do rei, aspectos do “extraordinário e 

miraculoso” onde o narrador – conforme definição benjaminiana - “retira da 

experiência o que conta”. (BENJAMIN, 1994), o que, segundo Benjamin, traz para as 

narrativas uma maior exatidão, mas, ao mesmo tempo, o contexto psicológico da ação 

não é imposto ao leitor, ampliando as possibilidades de leitura dos acontecimentos 

narrados. O que acontece com a história? O episódio narrado atinge uma amplitude e se 

prolonga no tempo, deixando o ouvinte livre para interpretar as histórias como quiser. 

Essa liberdade de interpretação do objeto narrado articula-se ao passado, sem que o 

ouvinte ou o próprio narrador precise conhecer como ele, de fato, foi. (BENJAMIN, 



200 
 

1994). O narrador de Walter Benjamin é um exemplo de transcendência das noções 

realistas de tempo e espaço, que se materializa, também, nas figuras do Nego Fugido.  

 O rei imaginado pela comunidade de Acupe apresenta aspecto de fragilidades, um 

homem destituído de poder e do prestígio que seu título político exige. Não há, por parte 

dos integrantes do Nego Fugido, a preocupação em construir uma imagem (roupas e 

adereços) que caracterize a própria figura como um monarca tradicional, sendo 

rebaixado social e politicamente, aproximando-o da imagem de um senhor de engenho, 

ao representá-lo como símbolo da escravidão. 

 O ato da prisão do rei inicia com o Puxador soprando um oriki e convocando o 

povo para um levante - Tirar a casa de Sogboadã - e os escravizados ascendem ao 

poder após uma sangrenta batalha, durante a qual a fragilidade do rei se intensifica com 

as investidas de ataques das Negas e Caçadores, ações que, aos poucos, vão esvaziando 

a imagem de poder, imponência e autoridade do monarca, até atingir a mesma condição 

dos escravizados, perdendo a guerra e sendo vendido como escravo.  Um jogo de 

deslocamento espiralar, de trânsito entre poder e dominação, força e fragilidade, alegria 

e tristeza, afetos e desafetos em uma ruptura do cotidiano no qual simples pescadores e 

marisqueiras tornam-se opressores e oprimidos (rei, rainha, militares e escravizados). 

  Esse jogo de ruptura dos elementos que representam as estruturas sociais e 

políticas é observado também nas figuras dos militares lusitanos que, atualmente, na 

concepção dos participantes do grupo, simbolizam o Estado/Governo. Os aspectos de 

fragilidade de poder do Estado podem ser identificados no momento da batalha da 

prisão do rei, em que eles são espancados e derrotados em praça pública, pelas Negas e 

Caçadores. Atualmente, os Militares utilizam, na aparição, os fardamentos da Polícia 

Militar da Bahia, o que se configura como elemento de ruptura temporal (passado verso 

presente) e espacial (Portugal verso Bahia), fato que já rendeu algumas intervenções da 

polícia baiana durante a aparição, com a prisão de lideranças do grupo, confisco de 

roupas e gorros militares e dos simulacros de arma de fogo. Cito, a exemplo das 

relações atemporais e espaciais da narrativa do Nego Fugido, o último episódio 

ocorrido com a Polícia Militar durante a manifestação. Após uma série de investidas dos 

escravizados às figuras dos militares, o manifesto seguia em direção ao local em que 

seria realizada a prisão do rei, de 2019, quando uma viatura surgiu pacificamente entre a 

multidão que acompanhava o grupo. Os ânimos se acirraram entre as figuras, e algumas 

Negas e Caçadores subiram na viatura, transformando-a em objeto cênico do 
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manifesto. Algazarras, gritos e chacotas iniciadas pelas figuras ganharam coro com a 

participação do público.  

 

 

 
     Fig. 36  Aparição da viatura, momentos antes da prisão do rei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fotos: autor (a) desconhecido (a), 2019.  

 

 Chegando ao local escolhido para realizar a prisão do rei, os policias pararam a 

viatura para acompanhar a aparição. Sem esboçar qualquer reação, eles presenciaram as 

figuras dos militares, fardando roupas iguais às que eles usavam, serem violentados, 

xingados e derrotados no confronto com os Caçadores. Muitas ações de provocações 

chacotas dos Caçadores e Negas endereçadas aos Militares lusitanos tiveram outro 

endereço naquele momento. O passado de escravidão e opressão vestiu-se de um 

presente também opressor para as comunidades, quilombolas e periféricas, onde só a 

encantaria de musicalidade nagô e a ludicidade de suas figuras permite a transitividade 

temporal, a inversão dos papéis sociais e a inércia do Estado diante de um manifesto 

popular. Uma imagem do Estado submisso ao povo, idealizada por cosmo-percepções 

que recuperam consciências de lutas coletivas e que reorientam valores de uma África 

interrompida pela escravidão, reivindicada pela narrativa imaginária da heroica revolta 

dos escravizados, enfatizando a total e incontestável superioridade e hegemonia do 

negro sobre o branco com a escravização do rei europeu. 
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A figura das Negas (escravizados) ocupa o centro da estrutura da 

manifestação, eixo central que impulsiona todas as ações. Provocada pelos tambores e 

pelas palavras lançadas pelos puxadores, a figura reage com o canto de respostas, em 

coro - apoló (liberdade, povo livre)- e movimentos coletivos similares a dança litúrgica 

do candomblé, as tentativas de opressão e violência dos Caçadores e Militares. O coro 

é a voz de um corpo coletivo, comunitário e territorializado. O ato da morte do coro é 

retratado por imagens fortes, angustiantes de agitos convulsivos dos corpos sobre o chão 

e simboliza a perda da liberdade de homens e mulheres capturados na África. 

A pesquisadora e pedagoga das artes cênicas Maria Thais Lima Santos, 

orientadora desta pesquisa, chama atenção para os aspectos de existência e 

corporalidade coletiva das figuras, que se constituem como eu-nós, tanto na sua 

configuração como na realização de seus atos.  

Pode-se identificar esse corpo coletivo (eu-nós) no próprio nome Nega, uma 

corruptela da palavra de gênero feminino Negra, uma nomenclatura utilizada para os 

escravizados africanos na aparição. Embora o nome esteja no feminino, no passado 

essas figuras, como já relatei, eram feitas (executadas) por homens, evitava-se a 

participação de crianças e mulheres por causa do contato físico mais intenso e violento. 

Esse aspecto de ruptura de gênero sempre despertou minha curiosidade. Mas, não 

encontrava na comunidade pessoas que quisessem ou pudessem explicar. No entanto, 

relaciono esse caráter de um corpo “não-generalizado” a própria cosmo-percepção 

yorubá. A pesquisadora nigeriana Oyèrónké Oyěwùmí apresenta um tipo diferente de 

organização familiar, com base na sociedade yorubá do sudeste da Nigéria. A 

pesquisadora comenta que a família yorubá tradicional pode ser descrita como uma 

família não-generificada.  

 

É não-generificada porque papéis de parentesco e categorias não são 

diferenciados por gênero. Então, significativamente, os centros de 

poder dentro da família são difusos e não são especificados pelo 

gênero. Porque o princípio organizador fundamental no seio da 

família é antiguidade baseada na idade relativa, e não de gênero, as 

categorias de parentesco codificam antiguidade, e não gênero. 

Antiguidade é a classificação das pessoas com base em suas idades 

cronológicas. Daí as palavras egbon, referente ao irmão mais velho, e 

aburo para o irmão mais novo de quem fala, independentemente do 

gênero. O princípio da antiguidade é dinâmico e fluido; ao contrário 

do gênero, não é rígido ou estático. (OYĚWÙMÍ, 2004, p.6)  
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Esse princípio da antiguidade também prevalece na prática do candomblé do 

Brasil. Outro princípio da discussão proposta por Oyěwùmí que dialoga com o 

candomblé se localiza na palavra iyawo, nomenclatura dada às pessoas (homens, 

mulheres ou crianças) iniciadas na liturgia afro-brasileira.   

  

Não há palavras que denotem individualmente menina ou um 

menino em primeira instância. No que diz respeito às categorias de 

marido e esposa dentro da família, a categoria oko, que 

normalmente é registrada como o marido em Inglês, não é 

especificada por gênero, pois abrange ambos machos e fêmeas. 

Iyawo, registrada como esposa, em Inglês refere-se a fêmeas que 

entram na família pelo casamento. A distinção entre oko e iyawo 

não é de gênero, mas uma distinção entre aqueles que são 

membros de nascimento da família e os que entram pelo 

casamento. A distinção expressa uma hierarquia em que a posição 

oko é superior a iyawo. Esta hierarquia não é uma hierarquia de 

gênero, porque mesmo oko fêmea são superiores a iyawo fêmea. 

Na sociedade em geral, mesmo na categoria de iyawo inclui 

homens e mulheres, em que os devotos dos Orixás (divindades) são 

chamados iyawo Orisa. Assim, os relacionamentos são fluidos, e 

papéis sociais, situacionais, continuamente situando indivíduos em 

papéis modificativos, hierárquicos e não hierárquicos, contextuais 

que são (OYĚWÙMÍ, 2004, p.6 ). 

 

A Nega é, reitero as palavras já lançadas aqui, um corpo coletivo, feito de 

pluralidade e complexidade, composto, inclusive pela “união entre os ancestrais e os 

vivos...- kânda i (mbûndani a) bafwa ye bamôyo (FU KIAU, 2001 in SANTOS,  2019, 

p. 79), como indica o provérbio Bantu-kongo. Quando falo nós, não estou me referindo 

aos números, mas à pluralidade do ser, das coisas, de gênero, e que pode ser composta, 

inclusive, por planos físicos e metafísicos. Um corpo que carrega em si muitas 

memórias, tempos diferentes e saberes diversos. A indígena Tupinambá que deu fuga ao 

primeiro africano rebelde no Recôncavo, como canta a oralidade local, talvez não fosse 

mulher e nem humana.   

O coro usa uma máscara que o acupense chama de cara preta e que, ao invés 

de individualizar a figura, a enquadra em uma categoria social e espiritual bem definida: 

a dos guerreiros e guerreiras, heróis e heroinas que retornam do orúm para lutar pela 

alforria de seus descendentes.  A cara preta também está relacionada aos relatos sobre 

Iku (a morte). Além de bananeiras, árvores também foram plantadas sobre as covas dos 
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escravizados rebeldes, após serem entregues como oferenda. Nas folhas, raízes e tronco 

das árvores, diziam os moradores de Acupe, residem os espíritos dos guerreiros 

ancestrais e, quando uma matéria morta da árvore é submetida a uma matéria viva - o 

corpo e rosto das pessoas pintados de carvão - esse ato gera uma sobrevida na matéria 

morta. Ou seja, a cara preta é uma evocação dos espíritos ancestrais que moram nas 

árvores. 

 Marcadas por traços de ironia e jocosidade, ao invés de esconder, a cara preta 

escancara as diferenças com o processo de luta de classes e luta por direitos sociais. 

Durante todo o mês de julho de 2019, estavam presentes nas aparições, junto com Maria 

Thaís, os antropólogos e pesquisadores Marcelo Fiorini e Rafaela Vargas.   Em uma das 

várias discussões sobre a máscara do Nego Fugido, Marcelo despertou minha atenção 

para um movimento rastafári do Screwface (fazer careta ou franzir o rosto), um 

manifesto de resistência contra o processo de colonização que foi tema de suas aulas no 

período em que era professor convidado da Cátedra Simon Bolivar- Universidade de 

Paris III, Sorbonne Nouvelle, em 2006. O manifesto parte do princípio de que o rastafári 

devolve para o colonizador a imagem aterrorizante que ele tem do colonizado, ou seja, 

franzindo o rosto, ele incita a reação que o colonizador teria diante da negritude.  

Fiorini citou como referência bibliográfica do manifesto Screwface o livro 

Chanting Down Babylon
92

, e contou que alguns adeptos da cultura rastafári 

acompanhavam suas aulas sobre política e religião na Sorbonne e que admitiam usar as 

ações propostas pelo manifesto quando se deparavam com uma situação racista. Bob 

Marley também transformou o Screwface em tema de uma de suas canções de liberdade 

(Songs of freedom):  

 

Screwface know-a who fi frighten! 

fazercareta (franzir o rosto) sabe a quem vai assustar 

Screwface know-a who fi frighten! 

fazercareta sabe a quem vai assustar 

Like I told, they say, "Coward, man". 

Como eu disse, eles falam "homem covarde" 

Gonna keep some bones 

Vou guardar alguns ossos 

                                                           
92

 BARRY, Chavannes  Chanting Down Babylon, the Rastafári Reader . Philadélfia, PA: Temple University 
Press, 1998.  
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And all violent man gonna weep and moan. 

e todos os homens violentos vão chorar e gemer 

He that exalted him say, "Yeah!" 

Ele que o exaltou fala "sim" 

Shall be obeyed. 

Deve ser obedecido 

Remember Jah - Jah children deh! 

Lembre-se de deus - as crianças de deus unidas 

Don't dread no pain. 

não têm medo da dor 

Fear do we go now 

Medo vamos embora 

To the rivers of ungodly waters, we'll fear no foe 

para os rios de aguas perigosas, não teremos medo do inimigo 

(fear no foe, fear no foe). 

sem medo do inimigo, sem medo do inimigo 

Wherever I go, 

aonde quer que eu vá 

Not even the pestilence 

nem a pestilência 

That crawl at I'n'I 

que rastejam em nossa direção 

Can't do - wo-wo-wo - me no wrong (just can't do me no wrong). 

Não pode wo-wo-wo fazer mal contra mil (simplesmente não pode me fazer mal) 

Oh, now! 

Oh, agora! 

I tell you what red
93

 is! 

Eu direi para você o que é o vermelho! 

 

                                                           
93

 Segundo o dicionário jamaicanpatwah.com "red" se refere a uma pessoa negra de pele menos retinta. 
No entanto, o dicionário  Rasta/Patois Dictionary and Phrases/Proverbs, consultado em: 
https://niceup.com/patois.html ,  pode ser:  1. Alguém que fumou maconha ou 2. "mulato" 
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I tell you what I know: 

Direi para você o que eu sei: 

(Screwface know-a who fi frighten!) 

(fazercareta sabe a quem vai assustar!) 

 

........... 

 

 Destaco algumas palavras desse Neo-oriki de guerra criada por Bob Marley, que 

mostra a ideologia por trás do manifesto ScrewFace.  

 

Não teremos medo do inimigo... aonde quer que eu vá, nem a pestilência que rastejam 

em nossa direção, não pode wo-wo-wo fazer mal contra mil, simplesmente não pode me 

fazer mal... Eu direi para você o que é o vermelho [crioulo/afrodescendente], direi para 

você o que eu sei: fazer careta sabe a quem vai assustar!” 

 

 Creio que o Screwface é um princípio também da cara preta do Nego Fugido, de 

forma a (re)presentificar com gestos, ações e expressões corporais e faciais a escravidão 

e atemorizar, com a Cultura do Terror e Espaço da Morte, criado pelo processo de 

colonização, o racismo estrutural e denunciar as violências sociais implícitas desse 

passado traumático. As narrativas da cultura de terror e espaços da morte, discutidas 

pelo antropólogo Michel Taussing, com a escravidão dos povos originários da 

Amazônia colombiana (TAUSSING, 1993), alimentaram e continuam alimentando a 

violência social nas comunidades indígenas, quilombolas e periféricas das diásporas; 

um espelho que reflete o olhar preconceituoso de um rosto construído pela colonização.  

 O Screwface também se materializa em outras máscaras feitas pelos acupenses, a 

exemplo das aparições dos caretas no mês de julho.   

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

         Fig. 37  Aparição dos caretas mandus e bombachas nas tardes de domingo de julho  

                       

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Foto: Robson Santana, 2013  

 

 Uma dentre as muitas versões que circulam em Acupe sobre a origem dos rostos 

animalescos e monstruosos dos caretas está relacionada à resistência ao sistema 

escravista. Contam os moradores mais antigos que, durante a tentativa de fuga de 

escravizados das senzalas, muitos acabavam sendo capturados pelo capitão do mato e 

caçadores na floresta, por eles estarem armados e a cavalo. Então, os rebeldes tiveram a 

ideia de usar a casca do coco para produzir máscaras de encantados, espíritos das matas 

para assustar seus perseguidores. Esse relato revela, como já destaquei em outro estudo 

com base na pesquisa de Taussig, que a floresta permeava o imaginário daqueles que a 

desconheciam como um espaço mágico, nebuloso e misterioso, lugar em que habitavam 

os espíritos, os selvagens (escravizados fugitivos e indígenas) e sua selvageria, 

aproximando o mundo dos mortos e dos vivos, colocando à prova a racionalidade 

humana. (PINTO, 2014, p 39). A cultura do terror e o espaço da morte agregada às 

imagens do selvagem, e sua suposta selvageria, alimenta a criatividade para a produção 

dos gestos e confecções das caras pretas, predominando os aspectos grosseiros e 

animalescos e fantasmagóricos, para incitar o medo, o susto, o riso e espantar os maus 

espíritos, a escravidão, metaforizada pela praga de Iku (a morte).   

 A cultura colonizadora do terror e da morte se constrói em um território de 

relações de poder, de disputas territoriais, de enraizamento e desenraizamentos 
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culturais, de festas e celebrações (batuques, cantigas, danças, bebidas) e dor. Há, nessa 

dicotomia entre festa, celebração e sofrimento, o plano do mistério e do sagrado que dá 

espaço a outras formas interpretativas da violência, o comportamento irônico, jocoso e 

provocativo das figuras. As figuras do Nego Fugido e seus manifestos cênicos parecem 

colocar os moradores de Acupe diante de seus próprios conflitos sociais, de seus 

fantasmas, estimulando o posicionamento crítico dos mesmos
94

. Rir, chorar, gritar, 

franzir o rosto, provocar e ser provocado está longe de ser associada à exploração de 

uma imagem estereotipada do negro nas sociedades atuais, ridicularizando-o, 

enquadrando-o como pessoa ou classe inferior. A cara preta coloca a figura das negas 

no centro dos conflitos, mas também no limiar entre dois mundos: o do vivo e dos 

mortos, entre a materialidade e a imaterialidade (encantados).  

 Os Caçadores são figuras que também estão no centro do jogo de relações de 

poder, de embates de forças físicas, simbólicas e metafísicas. Aprendi, desde pequeno, 

que não se ensina como o Caçador deve dançar, basta saber que uma de suas funções 

no manifesto é dançar para acordar os ancestrais. Seus atos, gestões e ações visam 

chacoalhar a saia de bananeira, as cabaças e os sinos (chocalhos) para acordar os 

moradores das palhas. Quanto mais bonito e mais repetitivo os movimentos, maior é a 

chance das folhas se encantarem. Relatei, anteriormente, que o Caçador em cena está 

sob o comando do Capitão do Mato e a serviço da escravidão: são responsáveis pela 

emboscada, captura e venda de escravizados. No entanto, são figuras negras, sincréticas, 

cooptadas (escravizadas) pelo sistema colonialista e que, ao se mascarar, vestir-se da 

cara preta, geram uma retomada de consciência. Essa retomada da consciência de sua 

condição de escravo e da necessidade de lutar contra o sistema opressor, é evocado 

também pelo toque-nagô e o oriki mencionado na cantiga nº 16 – você (nós) é um reis, 

tome (vamos tomar) o poder do monarca - ato em que o rei é preso e leiloado. O 

estreitamento entre um corpo encantado e o ator social de Acupe, por meio da cara preta 

e da saia de palha, produz um entre-lugar, entre-corpos em que as coisas, os atos, as 

                                                           
94 Tiganá Santana N. Santos tem razão, a figura da Nega é bastante instigante, sua cara preta espelha as 

cicatrizes de uma ferida ainda inflamada e dolorida que só o tempo e o vento são capazes de curar.  
“...Pensar em homens atravessados e constituídos pela colonialidade sendo Nega?”( DEFESA, 2021) É, 
talvez, o caminho para expurgar da carne negra o sangue apodrecido pela Cultura de Terror e Espaço da 
Morte que nos encarcera e que, até o momento, mesmo enfrentando árduas batalhas, só conseguimos 
eliminar a conta-gotas. Um caminho ainda estreito, mas que pode ser aberto pela espada dos 
manifestos artísticos.  Sigo na busca cura, tentando abrir caminhos seguindo as pegadas de uma arte de 
aparições.    
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ações, os sentidos, a afetividade, e os desafetos, acontecem. Os aspectos de um entre-

corpos aparecem no comportamento sorrateiro, mandingueiro (na perspectiva do 

capoeirista: surpreender e enganar), irreverentes, malicioso e ambíguo do Caçador, nos 

seus gestos explosivos e de investidas contra o público. O ato que mais caracteriza a 

corporalidade do Caçador são os movimentos circulares, espiralados, semelhantes às 

danças de orixás, realizados em torno dos atabaques e do coro, associado a um andar 

manquejado (impulsos para cima e para baixo), andar de pés arrastados e corpo 

côncavo. Um corpo integrado ao território que ao realizar giro de rotação em torno de 

si, e de movimentos circulares de translação em torno do coro, vai absorvendo no seu 

percurso pensamentos, saberes, sentidos e objetos cênicos (simulacro de arma de fogo, 

cabaças, jaleco e chapéu de couro e saias de bananeira).   

 É inevitável a comparação da figura do Caçador, ocultado de sua identidade 

individual pelas folhas secas, com Omolu - Azunsú – Cavungo.  Abordei, 

anteriormente, a ideia da dupla função da saia na aparição.  O lado material, que 

segundo Evilázio Cruz, tem a ver com uma funcionalidade cênica de camuflagem da 

figura durante o ato da caça e, também, da produção de uma visualidade estética com os 

movimentos espirais. E o lado sagrado, em que as palhas servem para esconder as 

feridas, adormecer ou curar o corpo pestilento, as enfermidades da vida e a praga da 

morte, como ressalta o oriki - Azunsú madaiè, Azunsú mada ebò,  a yò yò  Agué,  

Azunsú madaiè (Azunsú venceu a doença, não se preocupe, o senhor da cura - quem 

nos livrará da escravidão - é Azunsú). Atravessada sobre o centro do corpo humano 

(cintura) a saia da bananeira é a encruzilhada entre mundos, o entre-lugar onde reside o 

vivo e os mortos, o acupense e as figuras do Nego Fugido onde, ao se encantar, as 

feridas se curam de um passado traumático onde continuavam abertas.  

O plano do sagrado e da imaterialidade, representado pelas cantigas, os tambores 

e a figura da Madrinha, é outro epicentro das forças que compõem a estrutura cênica 

espiralar da aparição. Esse trio de energias ancestrais exerce uma força de movimento 

horizontal que estão de encontro aos impulsos verticalizados da manifestação. A meu 

ver, é justamente nessa quebra de braço, no confronto de forças antagônicas que 

acontece a aparição, os aspectos corporais e os elementos criativos e de teatralidade que 

rompem com a estrutura pré-roteirizada sobre fábula da conquista da alforria.  

  A Madrinha é a presentificação de uma figura feminina, velha e sábia, dotada 

de poderes capazes de romper as barreiras do tempo e do espaço, interromper guerras e 

mudar destinos, aspectos que podem ser observados durante o ato da prisão do rei, em 
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que a figura surge enérgica e intempestiva, sob o domínio de um Alá (pano branco), 

para proteger os escravizados ou, como traduzem os participantes, decretar um 

momento de trégua durante a guerra entre Caçadores, Militares e Negas. 

 Os orikis de reverência, sacralidade e poder, evocados nas cantigas de nº 02, 20, 

21, 26 colocam a figura da Madrinha como responsável pela alforria dos escravizados. 

O sentido impresso pelas cantigas, no meu entendimento, é que a grande sábia, a grande 

mãe foi evocada do Orúm - Valu do kwe lo (Savalu-África) - para cobrir seus filhos com 

a proteção de Oxalá
95

, durante a batalha, libertando-os da peste e das dores da 

escravidão. A Madrinha é, de acordo com as cantigas, a rainha e dona das terras de 

Savalu, que também canta para evocar o seu filho Azunsú, pedindo clemência em nome 

dos africanos escravizados.   

  No estudo anterior, observei que o Nego Fugido compõe um conjunto e 

manifestações culturais do nordeste do Brasil, com temáticas quilombolas e 

especificidades nas suas estruturas, em cada território, e que o Lambe-sujo de 

Laranjeiras-SE faz parte desse conjunto de manifestações (PINTO 2014). Destaco, aqui, 

um ato do Lambe-sujo para refletir sobre a figura da Madrinha. Durante a invasão dos 

negros na cidade, ao passar na porta de um terreiro de candomblés (nação Nagô, Santa 

Bárbara Virgem), uma figura ancestral evocada pelo oriki - cadê Mãe Suzana, ô Suzanê! 

Mãe Suzana morreu..., tá no oco do pau..., tocando Berimbau... - surge de dentro do 

terreiro, acompanhada pelo preto velho Pai Juá, trajando uma bata estampada de 

retalhos, carregando no orí (cabeça) um balaio com vários objetos amarrados, e 

fumando cachimbo.   
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 Nos candomblés alá (pano branco ou lençol branco) é um objeto sagrado que pertence ou cobre 
oxalá. Usado para cobrir as pessoas que “bolam no santo” (momento em que o orisá se manifesta na 
pessoa pedindo iniciação na liturgia) e para cobrir o atabaque no final das atividades.  
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               Fig. 38 Mãe Suzana, Lambe-sujo de Laranjeiras-SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Foto: Mauricio Pisani. Consultado em: https://brasil.elpais.com/ Acesso em 11/ 02/ 2021 

 

 

Mãe Suzane, analisando o orikis, é uma figura encantada, evocada pelo coro, 

junto com preto velho, para serem guias espirituais dos negros durante a invasão da 

cidade de Laranjeiras.  

 No documentário Lambe-sujo, uma ópera dos quilombos, gravado em 2002 nas 

ruas da cidade de Laranjeiras, e produzido pela Associação Cultural Cachuera!-SP, Zé 

Rolinha, coordenador da manifestação, conta que, “na língua Nagô, Mãe Suzana 

representa Nanã Buruku”. Suas palavras confirmam a hipótese de se tratar de uma 

figura ancestral africana. Outras cantigas do Lambe-Sujo também são cantadas no Nego 

Fugido e para a Madrinha (cantiga 20), de forma adaptada ao território de Acupe, o 

que fortalece a discussão sobre a irmandade temática, simbólica e espiritual entre Nego 

Fugido e Lambe-Sujo.  

  Tenho identificado, na história da manifestação, uma predominância de 

mulheres no comando do Nego Fugido, e creio que essa representatividade feminina 

está relacionada à presença e importância espiritual de Nanã para o grupo. Há séculos, 

conhecimentos e práticas sobre o Nego Fugido têm sido transferidos, de maneira 

informal, inconsciente ou intencionalmente secreta, para mulheres da comunidade. 

Ressalto e admito que não me aprofundarei nesse assunto aqui, primeiro porque são 

informações que não circulam na comunidade de Acupe e nem entre a maioria dos 

https://brasil.elpais.com/
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participantes do Nego Fugido e, segundo, porque os ensinamentos que me foram 

revelados não tenho autorização para falar. Cabe, aqui, revelar algumas dessas figuras 

que aturaram ou atuam como lideranças do grupo.  

 Maria Louriana Generosa, talvez a mais emblemática na história do grupo, por 

ter comandado a manifestação nas primeiras décadas do século vinte, período pós-

abolição, em que a memória da escravidão e os conflitos estavam mais latentes na 

comunidade e que a maioria dos participantes eram ligados a práticas de cultos Nagô-

vodum, muitos deles secretos. Além de ter vivido muitos anos, morrendo em 1997, os 

participantes mais antigos tiveram a oportunidade de conviver e ouvir as histórias sobre 

sua liderança espiritual na comunidade. Antes de Vovó Louriana no comando o grupo, 

mulheres como Dona Satu, Mãe Senhora e Martinha (mãe biológica de Vovó Louriana), 

possivelmente, de acordo com alguns relatos já apresentados, comandaram a 

manifestação, antes e após a abolição.  

 Dona Santa conheceu o Nego Fugido aos 12 anos de idade, justamente em uma 

aparição na porta da casa da Velha Loura, no período em que ela não acompanhava 

mais a manifestação na rua, por causa da idade avançada, e que o grupo estava sobre o 

comando do seu filho Domingos Preto, Senhor Pretinho e Zuquinha Calango. Ou seja, 

mesmo quando a manifestação esteve sobre a responsabilidade de homens, havia a 

figura da mulher como matriarca e guia espiritual do grupo. A chegada de Dona Santa 

ao grupo marca uma época de mudança na figura da Madrinha e da aparição. Até o 

período em que Vovó Louriana comandava o Nego Fugido a Madrinha não era 

caracterizada como uma figura cênica. Era a própria Vovó que aparecia, no último 

domingo do manifesto, para lançar o alá sobre os escravizados. O que caracteriza os 

aspectos ambíguos da figura, constituída no limiar entre realidade e representação, entre 

um corpo humano e um corpo encantado. Seu papel como liderança espiritual de Acupe, 

desaguava na aparição do Nego Fugido. É somente a partir de Dona Santa que a 

Madrinha compõe o quadro de figuras da estrutura cênica e passa acompanhar, todos os 

domingos, a manifestação na rua, ao lado do Rei e dos Militares, o que, possivelmente, 

deu margens para interpretações equivocadas que associam sua imagem a figura da 

Princesa Isabel. 

           O Capitão do Mato é mais uma peça dessa engrenagem cênica espiralar e a 

única figura individualizada do manifesto. Uma figura importante para a construção do 

Brasil colonial, mas que, após a abolição, aponta a historiografia, se tornou peça 

descartada por não ter mais função social. A oralidade em torno da figura relata muitas 
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situações nas quais, depois da abolição, os Capitães do Mato eram apedrejados e 

escorraçados das cidades. A cantiga do Nego Fugido revela um homem fracassado, 

perdido de sua identidade e sem função social - quem é aquele homem, de chapéu 

quebrado e roupa rasgada? É o capitão do mato. Ele representa o sistema escravista, 

mas não faz parte de classe social dos colonizadores. Visto como traidor tanto pelos 

senhores de engenho como pelos escravizados, é ignorado e tratado com chacota pela 

população. Reitero, aqui, algumas reflexões feitas sobre a imagem antagônica dessa 

figura na dissertação Nego Fugido, o Teatro das Aparições.  

 A presença do Capitão do Mato, nas ruas de Acupe, retrata a experiência trágica 

da violência social que representou o regime da escravidão. É por meio dele que a 

comunidade de Acupe faz uma releitura jocosa dos conflitos e das relações entre o 

africano escravizado ou libertos e os senhores de engenho. As ações exageradas de 

violência e as brincadeiras das figuras provocam, algumas vezes, a intervenção e a 

invasão do público na encenação. Ou seja, o público reconhece aqueles códigos 

corporais ao serem atravessados pelo Capitão do Mato, que, por sua vez, reage às 

provocações com insultos e xingamentos. A figura do Capitão do Mato é o centro do 

jogo das relações de poder e dominação. Ele exerce uma espécie de função de 

figura/narrador, compondo o elemento de narrativa verticalizada de onde irrompem 

todos os conflitos, e através de suas ações se dá a exposição escancarada das cenas 

chocantes de violência. As expressões exageradas, os gritos e gargalhas, os 

estrebuchamentos no chão e o comportamento jocoso causam estranheza e assombram a 

comunidade de Acupe ao se confrontar com a própria realidade social. De personalidade 

duvidosa, o Capitão do Mato apresenta um comportamento confuso, contraditório, 

algo entre o limiar da figura de um homem mau que alude uma memória traumática da 

escravidão, que causa medo e desprezo das pessoas, e uma figura cômica, 

desengonçada, que provoca gargalhadas no público. (PINTO, 2014). Mas é na 

verticalidade do seu plano simbólico que o Capitão do Mato faz-se fantasma que 

insiste em assombrar as comunidades negras e periféricas das diásporas.  

 Pensada na perspectiva em que Muniz Sodré discute a experiência de terreiro e o 

pensar nagô, a comunidade de Acupe, entendida como extensão dos terreiros de 

candomblé, “...transforma em existência um suposto inexistente ou algo socialmente 

conotado como de franca intensidade existencial”. Se referindo ao terreiro de 

candomblé, Sodré diz que: 
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Essa comunidade, que inaugura uma experiência inédita no interior 

de um ordenamento social hegemônico, implica um tipo novo de 

subjetivação, em que ocupam um primeiro plano a experiência 

simbólica do mundo, o primeiro rítmico do existir, o poder afetivo das 

palavras e ações, a potência de realizações das coisas, as relações 

interpessoais concretas, a educação para a boa vida e para a boa 

morte, o paradigma comunitário, a alegria frente ao real e o 

reconhecimento do aqui agora da existência. (SODRÉ, 2017, p 100)  

 

 

 Sodré alerta para o equívoco em atribuir a esse complexo cultural de terreiro 

(pensar, fazer e existir no mundo), uma categoria fechada do tradicionalismo enquanto 

reserva de sentido de um suposto passado. Segundo Sodré, se levar em consideração os 

múltiplos significados da palavra modernidade, entende-se que a experiência nagô é 

moderna. Meios de afetação da temporalidade como inovação e insolência. Esses afetos 

acontecem, diz Sodré, criando-se outras comunidades de dados sensíveis, onde os 

modos de percepção e participação apontam para outro tipo de organização social. 

(SODRÉ, 2017) Localizo, no Nego Fugido, um afluente dessa comunidade de dados 

sensíveis, de tradição contemporânea que reelabora seus orikis para transformar a 

realidade social da comunidade.  

Esvaziados e fragmentados de sentidos e significados rígidos, do ponto de vista 

narrativo ou literário, o oriki possibilita estabelecer outros olhares - estendidos, 

complexos e horizontais - sobre as manifestações do mês de julho.  Não é o passado, 

mas uma espécie de escravidão contemporânea ou consciência de luta contra ela que 

alimenta o manifesto de grito de liberdade da população acupense até os dias de hoje.  A 

meu ver, esse é o desafio que as aparições do Nego Fugido nos impõem:  adentrar um 

universo onde forças invisíveis, verticais e horizontais, têm um papel essencial na forma 

como opera o manifesto cênico e como se constrói ou reconstrói uma consciência social.  
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2. Corpo,    

           cruzo entre a cumeeira e ntoto   

 

 

 

     Fig. 39 Aparição no porto de Acupe  

  Foto: Marcelo Fiorini, 2017. 
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2.1. Aparição, transcorporalidade e imaginário da morte 

  

 

Que é que sapo quer, apoló 

 Em territórios assolados pelo colonialismo, o corpo é o lugar possível de 

reconstituição de saberes, de memórias e da autoconsciência.  O corpo do Nego Fugido, 

constituído do cruzo entre festa e guerra, é escrito no versar das cantigas e na gramática 

do Rum e sangra nos troncos das bananeiras para reelaborar simbolicamente o território 

de Acupe.  São corpos que renascem nas danças e nos movimentos das folhas secas, 

orquestrados por Èsù, principio dinâmico fundamental a todo e qualquer ato criativo e 

força vital que recria mundos e encanta as mais variadas formas de vida, como 

estratégia de lutas contra a lógica colonial.  

 Antônio Simas e Luiz Rufino firmam o ponto - corpos são terreiros.  Os 

dribles, as esquivas e as rasteiras epistemológicas talhadas numa Ciências Encantada 

das Macumbas afirmam que “os corpos negros transladados nos fluxos das diásporas 

africanas são também terreiros que significam, através de suas práticas, outras 

possibilidades de invenção da vida e de encantamento do mundo”.  Esse corpo 

transladado no fluxo da diáspora africana, compreendido pelos autores como pedra 

fundamental na invenção dos terreiros no novo mundo, inspira a pensar um corpo-

terreiro assentado em saberes encantados pelo orikis subterrâneos, reconstituído através 

do imaginário da morte e codificado, cruzado por práticas socioambientais “que o 

talham, o banham, o envolvem, o vestem e o deitam em conhecimentos pertencentes a 

outra gramática”. Essa ciência de encantaria ensina que tais ritos vigoram os corpos, 

potencializando-os, a ponto de os saberes assentados nele, ao serem devidamente 

acionados, reinventarem as possiblidades de ser/está/praticar/encantar o mundo 

enquanto terreiro (SIMAS, 2018, p.50).   

 Tal percepção, que reconhece a potência e capacidade reinventiva, ou de 

reconstituição, do corpo-terreiro, por meio dos seus atores sociais, evidencia que o 

corpo que manifesta, de forma ambivalente, a duplicidade de seres e energias, foge da 

“noção de sujeito consciente de si e idêntico a si mesmo, o moderno sujeito da 

consciência (cristã), que deixa perder-se, na hegemonia da representação, a potência da 

intuição e da comunicação com a diversidade fenomenológica” (SODRÉ, 2017, p.101). 

Acrescento, ao pensamento de Muniz Sodré sobre a subjetivação de um corpo nagô, a 
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potência do acontecimento (aparição), do mistério e do imprevisível, que são aspectos 

inerentes aos moradores das encruzilhadas. 

 Nas rodas de capoeira, sem começo nem fim, nos traços corporais desenhados 

pelos dribles, pelas esquivas e pelas rasteiras, emerge um corpo em trânsito, encantado e 

imprevisível. É dessas mesmas esquivas de corpos que continuaram resistindo às 

heranças escravocratas do recôncavo, que emergiu Santugri
96

, evocado nas palavras 

enfeitiçadas de Muniz Sodré e que também evoca minhas lembranças acerca das 

histórias contadas em Acupe sobre o benzedeiro, conhecedor de reza braba, mas, 

também, o “arruaceiro da praça do inferno”, que se encantava no riscar dos movimentos 

da capoeira. Santugri é nome de mestre na arte do jogo de facas e navalhas, diziam os 

mais velhos de Acupe, homem que fez da surra de chapéu (jogo em que ele usava um 

chapéu para desarmar o adversário na roda de capoeira), sua marca, seu traço. O próprio 

nome do capoeirista é talhado por segredos e pela potência da subjetividade. “Meu 

nome é Santugri, moço. Posso dizer que o nome está ligado a meu segredo. Muito mais 

não posso contar, nem se quisesse, porque eu mesmo não sei. Mas posso dizer, isso sim, 

posso, que este meu nome foi causa de mudança”, diz Santugri, em conversa com 

Muniz Sodré.    

 Em dias de São Benedito, bem lá na frente da capela do Acupe Velho que, de 

acordo com os relatos dos moradores, ficava ao lado do cemitério dos escravizados,  

 

Quinquim formava roda, com cavaquinho, atabaque e ganzá. 

Berimbaú não havia, o velho não gostava. Juntava gente pra ver, sim 

senhor, e eu ia ao chão manhoso, lento, acompanhando Quinquim. 

Era assim jogo em dia de São Benedito - coisa devagar, sentida, de 

voto, devoção. Coisa muito religiosa, com gente murmurando... 

(SODRÉ, 1988, p.16)  

 

 

 Nos movimentos riscados, duplos do mestre e do gafanhoto (aprendiz), 

desenhados pela saudação e luto aos ancestrais, o corpo de Santugri também virava 

morada de Quinquim e, nesse cruzo de corpos encantados, manifesta-se um corpo 

ancestral. Contava-nos os mais velhos que Quinquim e Santugri treinavam sob as 
                                                           
96

 Adalgiso da Silva nasceu em Acupe no ano de 1918 e faleceu em 13 fevereiro de 1989. Foi pescador e 
participou do Nego Fugido, mas fez fama como capoeiristas habilidosos de muito conhecimento na arte 
das mandingas. No livro de Muniz Sodré, Santugri conta que seu nome é Heraclo. É possível que ele 
tenha passado a rasteira em Muniz Sodré, pois os capoeiristas, sobretudo os conhecedores de rezas, 
não gostavam de dizer seus nomes de batismo para ninguém, para evitar o risco de cair na feitiçaria.  
Seu nome está sendo revelado aqui a pedido da família (os filhos e a viúva do capoeirista).   
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sombras de uma Gameleira (Iroko ou Loko) e próximo das bananeiras, no Alto da 

Campina (terras que fica ao norte da Fazenda Uruábo e que no passado pertenciam ao 

Engenho Acupe) e, de tanto lutar, golpear e se movimentar em volta das bananeiras, 

eles se tornavam um só corpo, a bananeira que sangra:  

  

[SANTUGRI] Pois foi Quinquim o meu mestre. Me levava pra mata, 

pro Alto da Campina, que hoje querem queimar para fazer indústria, 

trocar ar fresco por dinheiro, e ali praticava comigo. Às vezes virava 

pião no jogo e eu uma folha seca, que só de roçar o giro louco daquele 

corpo era lançado pra trás de cara e tudo no chão. Mas aprendi assim, 

e como – até me sentir bicho. Como esquecer? Era de noite, à beira do 

poço, a gente ouvia a zoada do sapo-boi, quando Quinquim me 

mandou tomar postura de Sapo. E depois, arregalar os olhos, deixar a 

pele arrepiar e pensar que nem sapo. Por um instante fui sapo e 

enxerguei longe, com maior clareza, no escuro da mata (SODRÉ, 

1988, p.16).   

 

 Pensar que nem sapo aqui é análogo a um pensar nagô, um pensar de olhos 

arregalados para enxergar a coexistência de um corpo atravessado por planos paralelos 

entre o orúm e o aiyê... É possível que Muniz Sodré, no período de sua visita às 

encruzilhadas de Acupe, não soubesse que Santugri também se encantava, metade-

humano metade-bananeira, nas tardes dos domingos de julho. No entanto, talvez no giro 

anti-horário de terreiros, sem início e nem fim, olhando para o corpo Nego Fugido, 

manifestado na figura de Santugri, tenha evocado as espirações de Sodré, sobre as 

subjetivações de um corpo nagô que não está ancorado em estruturas lógicas de 

representação, “mas nos posicionamentos de potência corporal inscritos num território. 

Seja entre nagôs ou entre hindus, o corpo abriga as representações do cosmo e de todos 

os princípios cosmológicos, portanto, as divindades”.  

 Na busca de outro pensar o corpo, Sodré expõe a compreensão de que o corpo 

não se entende por um receptáculo passivo de forças da alma, da consciência ou da 

linguagem, e coloca em discussão a complexidade da noção do corpo diante das ideias 

fragmentárias, construído pelo universalismo cristão, que separa radicalmente o corpo 

do espírito, uma violência civilizatória precedida do extermínio de outras culturas e 
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outros símbolos.  Muniz Sodré se apropria do termo ‘semiocídio’, para reafirmar as 

denúncias sobre as consequências políticas ao povo dito “exótico” que, ao longo da 

história, teve seu corpo destituído de espirito, corpo colonizado, visto como receptáculo 

vazio que poderia ser preenchido pelas inscrições representativas do verbo cristão de 

catequeses monoteístas (SODRÉ, 2017, pp. 101, 102).  Cabe, nesse olhar de sapo, que 

contraria as etimologias hegemônicas e que separa corpo e consciência, entender que o 

corpo Santugri rompe com as prisões conceituais cristãs da separação entre corpo e 

espirito e com o dualismo antológico platônico entre o sensível e o inteligível, que 

impõe a premissa de que o pensamento ocupa-se das ideias enquanto o corpo limita-se 

aos sentidos.  

 Santugri afirma que muito mais não pode contar sobre o seu nome. 

Questiono se, de fato, ele não sabia ou instaura-se na sua fala uma dimensão tácita do 

funcionamento corporal. No Pensar Nagô, Sodré aponta a ideia de que “há em culturas 

tradicionais o ‘si-mesmo’ corporal, que consiste na sua potência afetiva de ação, na 

dimensão tácita, e não sígnica, de seu funcionamento (SODRÉ, 2017, p.104). Fujo aqui 

do debate acerca das críticas à dicotomia entre o “si-mesmo” psíquico (que implicaria 

numa ideia de autoconsciência) e o corpo. Por ora, interessa a proposição de 

substituição de um pelo outro, na medida em que rejeita a noção de corpo como mero 

habitáculo inflável de forças e cunha o pensamento de uma dimensão própria à 

mecânica inteligente dos movimentos corporais. Nos interessa a noção de “si-mesmo 

corporal” atrelado à ideia de corpo como centro de conexões, um pensamento-corpo, 

como sugerem as palavras de Sodré:  

O si-mesmo corporal - em que o instinto é figurado como um “centro 

de interpretação” - dá margem à noção de corporeidade. Esta não se 

refere à substância da carne humana como uma entidade pessoal e 

interiorizada, mas como uma “maquina” de conexão das intensidades 

num plano imanente ao grupo. Num sujeito coletivo, como é o caso 

do grupo, corporeidade é a coleção dos atributos de potência e ação, 

diferente dos atributos individuais, do mesmo modo que um grupo é 

diferente de seus membros constitutivos. Claro, o grupo pertence ao 

indivíduo tanto quanto este pertence ao grupo, mas em ação e 

pensamento, o grupo – pleno de movimentos contidos ou reprimidos 

– tem mais potência, o que significa pensar coletiva e anonimamente, 

algo que se poderia designar como pensamento-corpo. (SODRÉ, 

2017, p.106) 
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 A perspectiva de um corpo coletivo denota uma consciência construída na 

sensibilidade, na afetividade e que acontece na relação de um corpo com outros corpos. 

É na aglutinação, na formação de um sujeito-coletivo, que se encontram reunidos as 

singularidades e as condições de uma corporeidade. Sodré avança nesse pensamento em 

diálogo com outro filósofo africano:  

A corporeidade é a condição do sensível, tal como na descrição de Boulaga, 

filósofo camaron: “O sentir é a comunicação original com o mundo, é o ser 

no mundo como corpo vivo. O sentir é o modo de presença na totalidade 

simultânea das coisas e dos seres. O sentir é o corpo humano enquanto 

compreensão primordial do mundo. O Homem não é em si mesmo por 

derivação ou, progressivamente por etapas. Ele é de vez ele mesmo, 

estando nele mesmo junto a coisas e a outros, na atualidade do mudo. O 

sentir é a correspondência a essa presença [...]. Pelo sentir do corpo, o 

homem não está somente no mundo, mas este está nele. Ele é o mundo” 

(SODRÉ, 2017, p. 106). 

 

  Os pesquisadores expressam pensamentos em um diálogo mútuo e 

avançam na compreensão de que há um ponto de encruzilhada na relação corpórea entre 

o ser, as coisas, o mundo e os acontecimentos. E, para eles, o núcleo dessa relação se 

expressa no sentir, no afeto.  

 Nas voltas que o mundo dá cabe tudo, nessa roda de experiências e de corpos 

cruzos na mandinga da capoeira. Santugri é, ele mesmo, junto a outras coisas: seu nome 

não é só seu, seu corpo conta a minha história e sua navalha corta a mordaça que 

impede “meus beijos e meus escarros”. Foi enxergando o capoeirista com seu olho de 

sapo (liberdade) nas ruas de Acupe, metade-bananeira, diria Sodré em um Pensar Nagô, 

que o corpo de Santugri selecionou e assimilou, de modo analógico, os códigos 

linguísticos e os estímulos de ordem social e cultural das encruzilhadas do Recôncavo 

produzidos pelo sistema escravista e colonial? 

 Nesse debate acerca de um corpo coletivo, constituído nas encruzilhadas e de 

atravessamento mútuo, uma questão pertinente é a relação entre corporalidade e 

corporeidade. Nas andanças iniciais das reflexões acerca dos aspectos físicos e de 

corporalidade do Nego Fugido, inspirado nos pensamentos de Victor Turner e Richard 

Schechner sobre performance, percebi que, durante a aparição, as figuras exploram os 

elementos de uma performance estética, com o uso de linguagens corporais, expressões 

faciais, manipulação de emoção, regras de procedimento coletivo, decoração visual do 
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corpo e do espaço, entre outros. De modo geral, alguns gestos e movimentos 

semelhantes às atividades da pesca artesanal surgem, involuntariamente, durante a 

manifestação: movimentos repetitivos, como remar uma canoa, puxar a rede de pesca do 

mar, a dança da retirada do marisco (tareoba) dos recifes e lançar o corpo ao mar 

amarrado por uma corda, fazendo-se de contrapeso da vela para equilibrar a 

embarcação, uma prática denominada pelos moradores de Acupe como “barandar” 

(PINTO, 2014). Percebe-se a corporeidade das figuras – no sentido que Sodré define, 

de que o corpo não está somente no mundo, mas o mundo é que está em cada corpo – 

nas metamorfoses que faz entre os movimentos da pesca, com o samba de roda, o jogo 

da capoeira, o maculelê, etc. 

  Durante a primeira batalha entre o Capitão do Mato, os Militares e os 

Caçadores para capturar o Rei, os corpos em ação se assemelham aos movimentos da 

dança/luta do maculelê, e as batidas das espadas dos militares com as coronhas das 

espingardas dos Caçadores fazem a função da grima (bastão utilizado no jogo-luta do 

maculelê). Nesse momento, a aparição foge aos detalhes do enredo da escravidão e da 

guerra, operando a partir de uma linguagem em oposição, na qual os gestos, as 

movimentações corporais e declamações das figuras contrariam o conteúdo narrativo 

conduzido pela cantiga, provocando uma espécie de paródia. Ou seja, enquanto a cena 

relata que a aquisição da liberdade dos negros foi um ato que se iniciou a partir de uma 

revolta coletiva, dando início a uma grande batalha, que mais tarde culminaria na 

liberdade dos escravizados, a cantiga, ora reafirma essa versão como dizem os versos a 

seguir,  

 

Olhaê sogboadan, tire a casaca de sogboadan (bis)... 

O capitão correu, Horácio do Mato sou eu (bis)... 

 

  Ora contraria tal versão, dizendo que os negros aceitavam a condição de 

escravizados e que a aquisição da liberdade foi uma concessão da princesa Isabel e do 

governo de Portugal, como na versão em que o termo Yayá faz alusão à princesa: 

 

Yáiá me soltou, bé! 
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Se compreendidos na perspectiva da linguagem da performance, os 

movimentos e gestos das figuras do Nego Fugido poderiam ser analisados a partir do 

pensamento de Richard Schechner acerca dos comportamentos restaurados. Schechner 

explica que a vida cotidiana, religiosa ou artística consiste em grande parte em rotinas, 

hábitos e ritualizações e de recombinação de comportamentos previamente exercidos. 

(SCHECHNER, 2003) Ele se refere às habilidades corporais entendido como 

comportamentos duplamente exercidos, rearranjados e modelados de modo a produzir 

um efeito determinado. Isso implica dizer, no olhar de Schechner, que todo 

comportamento é um comportamento restaurado e inclui uma vasta gama de ações, 

embora as pessoas não se deem conta de que agem assim, seja nas ações codificadas 

como “regras do jogo”, “etiqueta” e “protocolo diplomático”, seja nas ações 

previamente conhecidas que executamos no cotidiano, seja nas ações marcadas por 

convenções estéticas, como em teatro, dança e música (PINTO, 2014). Porém, no meu 

olhar, a perspectiva de Schechner sobre a consciência das ações parece não fugir das 

armadilhas do dualismo entre corpo e espírito ou alma.   

Retomo essas reflexões para afirmar de que reconheço na origem do 

pensamento de Schechner, uma concepção em diálogo com saberes e fazeres coletivos. 

No entanto, a meu ver, o comportamento restaurado se baseia na noção de 

corporalidade, ou seja, nas habilidades físicas do corpo, deixando escapar o plano do 

sensível, e ignora que as comunidades tradicionais são formadas pelos vivos e pelos 

mortos. Há, no cerne da constituição de comunidades de terreiro, por exemplo, o 

paralelismo entre mundos, o cruzo entre aiyê (o mundo concreto em que vivemos) e o 

orúm (mundo espiritual, morada das divindades) em um mesmo plano, que impõe o 

trânsito de corpos, não só no campo simbólico e tácito, mas, também, dos afetos 

provocados na relação de corpos que reagem aos acontecimentos e ao inesperado. Mas, 

me parece que tais aspectos só são passíveis de serem compreendidos se observados a 

partir das perspectivas e dos pensamentos que fundam as culturas tradicionais. 

 Como já afirmado anteriormente, o manifesto do Nego Fugido é parte de uma 

série de ações e aparições de figuras que rompem o cotidiano da comunidade de Acupe 

nas tardes dos domingos, no mês de julho. Rodas de Capoeira, aparições de Mandus, 

Bombachos, Burrinhas, Nego Fugido, etc. são todas figuras coletivas inscritas pelos 

mitos de Iku. Faz parte desse corpo coletivo, que recombina ou reorganiza os 

comportamentos sociais, o ori (cabeça), numa perspectiva de atemporalidade e de 

destino, e os ancestrais, pensados como um corpo do passado, incorporados no presente.  
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  A noção de Oriki (orí = cabeça-destino + ki = cantar-saudar à cabeça) sempre 

ensina algo sobre as complexidades das ações, do comportamento do ser humano na 

terra e de sua relação com outros elementos naturais e divindades que habitam outros 

planos. Segundo a tradição yorubá, coube ao orixá Ajalá a missão da modelagem dos 

orí (cabeça) que, ao serem finalizados, ficavam expostos no orúm (mundo espritual, 

morada das divindades). Antes de nascer, cada pessoa deve escolher a cabeça que guiará 

seu caminho, seu comportamento, suas relações e acontecimentos da vida no aiyê 

(terra). Isso implica dizer que o orí é anterior ao corpo e que o nosso destino aqui na 

terra depende do o orí que escolhemos no orúm. Antônio Risério adverte acerca do 

pensamento iorubano sobre predestinação, que ele define como algo flutuante.  

 

Em primeiro lugar, porque o sujeito não tem como saber se escolheu 

um bom ou um mau orí. Em segundo, porque o seu orí não se realiza 

necessariamente. É preciso não só trabalhar para concretizá-lo como, 

o que é mais complicado, adequar a nossa ação terrestre ao orí 

escolhido no orúm, que não sabemos exatamente qual é. (RISÉRIO, 

2012, p. 94).  

 

 Nesse jogo de destino e incertezas, é necessário trazer para o nosso campo de 

ação na terra, aquilo que estamos vinculados, predestinados; caso contrário, nossa 

empreitada aqui terá seu caminho desviado, não terá êxito e romperá com o ciclo de idas 

e vindas.  

 Essa relação com o destino também aparece no cotidiano das práticas dos 

terreiros. Os relatos populares dos sacerdotes de candomblé revelam que a escolha de 

um orí não é uma decisão pessoal. Não se escolhe ou se rejeita um orí porque a pessoa o 

julga bom ou ruim. A escolha se pauta pela necessidade pessoal de realização de ações e 

dos acontecimentos do corpo coletivo no aiyê (terra), para que se resolvam problemas 

ou interrupções de missões anteriores a sua morte, em vidas passadas. Ou seja, o orí 

(cabeça-destino), que nasce dos moldes dos ancestrais no mundo espiritual, impulsiona 

um ciclo de ações e acontecimentos para realizações, curas - espirituais e físicas - no 

mundo material. Neste sentido, ainda ancorado na sabedoria popular oral, a vida no aiyê 

é um confronto entre o destino - que é parte da pessoa que a todo momento aponta os 

caminhos que ela deve trilhar - e os desejos, as vontades, os afetos – adquiridos e 

desenvolvidos durante sua passagem na terra.   
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 Referindo-se à prática litúrgica do Ifá (Oráculo, divindade da adivinhação) 

Muniz Sodré destaca que “na ‘adivinhação’ do sábio, o destino de algum modo se 

antecipa”. Sodré afirma ainda que a adivinhação é uma forma de micropensamento 

corporal, somatológico, e se alimenta mais dos objetos externos do que internos, embora 

as duas dimensões não se separem na produção de imagens do real. (SODRÉ, 2017, p. 

108).  Na proposição de Sodré, me atenho à ideia do corpo atravessado por tempos e 

espaços distintos. 

 

O destino é conhecido não graças a uma descrição metafisica e 

fatalista dos céus, mas à intuição de uma intenção primordial da vida, 

voltada aqui e agora para o percurso que se realiza na terra e que se 

deixa ver no mito, na cerimônia, no ritual, nos domínios do sensível. 

O destino é a escrita imaginária traçada por essa travessia. É, pois, o 

imaginário de uma pulsão de partida que, mesmo podendo ser 

modificado, compromete corporalmente o viajante na dinâmica de 

seus círculos virtuosos. Não é, porém, o imaginário de algo exterior à 

própria existência (p. ex, outro mundo capaz de justificar ou gerar 

sentido para a vida humana), posto que o destino transcorre aí 

mesmo na materialidade ou na vicissitude do percurso do homem 

em seu espaço simples, onde o mundo é exatamente aquilo que é, 

voltado para a reprodução e a confirmação de sua própria imagem. À 

grandiosidade da história contrapõe-se a simplicidade do destino.  

Por outro lado, diferente do tempo histórico, a temporalidade em 

que se inscreve o destino é a própria ancestralidade. Isto é, da 

vigência ética do discurso de fundação do grupo, em que se enlaçam 

origem e fim (SODRÉ, 2017, p.109).    

     

 O que está em evidência, nas palavras de Sodré, é a permeabilidade entre o 

plano material e o sensível na concepção de história, relativa ao conjunto de fatos e 

feitos humanos, que são elaborados a partir da articulação entre passado, presente e 

futuro, no culto aos ancestrais.  

 O indivíduo-corporal é duplo, afirma Sodré, alicerçado no pensamento nagô e, 

definindo as relações e ações do corpo no espaço, observa que  

 

Parte localiza-se no espaço invisível (orun) e parte no visível (aiê). É 

que, para os nagôs, o universo divide-se em dois grandes planos: o 

mundo terreno (o aiê), onde vive a humanidade; o mundo ultra-

humano (o orun) habitado pelas entidades sobrenaturais, os orixás, 

os ancestrais, todos os seres de espírito, reais, embora destituído de 

corpo. (SODRÉ, 2017, p.118).   
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 Reginaldo Prandi também relata essa relação entre mundos:  

 

Quando alguém morre, seu orixá pessoal retorna ao orixá na 

natureza, de onde voltará para outra vida. Seu egum vai 

temporariamente para o lugar dos mortos, onde aguardará o 

momento de renascer de novo na mesma família.... O ori morre com 

o corpo: a individualidade não se repõe, a cabeça não sobrevive ao 

corpo. O destino não é, contudo, uma atribuição aleatória, mas sim 

moldado pela recorrência, mais uma vez, do que está narrado nas 

histórias ancestrais da mitologia.  

Um Indivíduo, portanto, é feito de um orixá, que lhe molda a 

semelhança com a natureza, suas formas e suas forças, é feito de 

uma experiência social vivida e revivida desde o começo dos tempos 

e é feito de um destino pessoal e intransferível. (PRANDI, 2017, pp. 

754, 755)        

 

 O que parece implícito na reflexão de Prandi é que há uma relação 

tridimensional entre os orixás, o indivíduo e a natureza, feito de uma experiência social 

vivida e revivida, aspectos que aparece também no rito da bananeira que sangra: um 

entre-lugar, atemporal, em que o corpo se encanta, metade-vivo e metade-morto, 

metade-humano e metade-bananeira. Mas, na perspectiva de Acupe, materializada com 

o Nego Fugido, as lembranças das lutas contra da escravidão dos africanos não morrem 

com o corpo e parece propor um orí (cabeça) coletivo que, de alguma maneira, 

permanece entre nós, transferido, em reminiscência, pelos brotos das bananeiras que 

nascem ou renascem nos cemitérios de escravizados. Muniz Sodré conta que é 

precisamente no culto aos egunguns (ancestrais), que a experiência coletiva da morte, 

através de um manifesto também coletivo, fala, ritualmente, à comunidade. É neste 

sentido que, para mim, a experiência da aparição acupense revela um corpo coletivo, 

dos antepassados, que transita entre os corpos individuais. Pois, como no pensar nagô, o 

mundo está em planos paralelos entre o visível e o invisível e, no interior de sua 

configuração simbólica, o corpo humano é um elemento permeável, tanto ao mundo 

histórico como ao cosmo mítico; é um corpo em abertura para outros mundos possíveis 

ou imagináveis, para a modulação de uma situação de existência à outra. (SODRÉ, 2017 

p.121) 

 Essa relação, do corpo entre mundos ou seres que transitam por um mesmo 

corpo e em atemporalidades míticas - para fazer festa, trazer uma mensagem, transmitir 

conhecimentos ou realizar curas -, implica uma liturgia corporal de epistemologia 
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ancestral para a construção de uma autoconsciência, questão que retomarei mais 

adiante. Ou seja, se voltarmos ao corpo de Santugri, como exemplo, a única forma de 

ele se libertar dos traumas da escravidão ou das heranças do sistema colonial que 

continuou assoreando as terras de Acupe após a abolição, era se encantando, elevando 

seu corpo a outros planos de materialidade. Da mesma forma como, pela lógica da 

encantaria, acontece no Nego Fugido, no último domingo de julho, a retomada da 

consciência da figura do caçador - durante a batalha da prisão do rei – e, ao ser 

incorporado pelas folhas secas de bananeira, passa a lutar contra o regime escravista.  

Isso também implica dizer que manifestar-se - seja pela incorporação de divindades 

africanas, pela natureza ou pelos eguns (mortos), seja pela autoconsciência da 

necessidade de lutas coletivas e sociais – são, sempre, atos de libertação.   

 A história de encantaria de Santugri, relatada por Muniz Sodré, parece ter 

atravessado o corpo de Besouro Mangangá, capoeirista de Santo Amaro que ganhou 

fama no mundo inteiro, ora como arruaceiro, ora como justiceiro anticolonialista, nos 

anos de 1930
97

. No filme sobe a vida do capoeirista, Besouro é escolhido por Esú para 

continuar a luta do Mestre Alípio, contra a violência dos Senhores de Engenho do 

recôncavo.  Por intermediação de Èsù, Besouro é encantado num sapo e mergulha em 

um rio para renascer do ventre de Òsun e receber a benção dos orisás. Na tradição oral 

da região, os relatos sobre encantaria em sapo estava sempre associada à figura de 

Santugri e do mestre Quinquim, e não de Besouro. Ainda que desconheça se o roteirista 

ou a direção do filme conhecia ou não o relato de encantamento em sapo de Santugri, 

parece relevante a repetição do encantamento em momentos historicamente tão 

distintos, manifestos sobre um mesmo território, o Recôncavo, e evidencia uma noção 

de corpo comum, que transita entre experiências coletivas e individuais. Tal corpo, 

codificado como terreiro e cruzado entre o passado e o presente, não se constitui apenas 

de uma condição humana, mas habita dimensões ambivalentes - dos orixás-voduns-

nkisis e dos ancestrais (eguns). 

 Èsù é o maestro dessa transcorporalidade (Santugri-Besouro – Nego Fugido). 

O mensageiro que cruza os corpos, atravessando-os no tempo e no espaço, estendendo a 

todo o terreiro, pela regência do Rum e pela força da palavra e das cantigas. Essa 

percepção de um corpo que se estende ao território (corpo-território), sob o toque dos 
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 Besouro Mangangá (Manoel Henrique Pereira), a história de sua vida virou tema do filme Besouro: da 
capoeira, nasce um heróis, dirigido por João Daniel Tikhomiroff e lançado em 2009 e, antes, do 
espetáculo Besouro Cordão de Ouro, dirigido por João das Neves, em 2006. 
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tambores, pode ser compreendida pelos pensamentos de Simas e Rufino sobre a cultura 

de síncope, à qual me referi anteriormente. O corpo, regido pelo ritmo sincopado do 

Rum, rompe com os compassos que definem seu padrão rítmico e se entrelaça no tempo 

fraco com o corpo no tempo forte da música. O corpo sincopado “rompe com a 

constância, quebra a sequência previsível e proporciona uma sensação de vazio que logo 

é preenchida de forma inesperada” (SIMAS, 2018, p.18).   

 O corpo sincopado, desenhado pelas cantigas, pelos descolamentos e 

assentamento dos tambores nas ruas de Acupe é igualmente, um corpo coletivo, 

prolongado como terreiro, que caminha para o centro (didi), na busca da 7ª direção, da 

autoconsciência, para se reconstituir no inesperado. Nas páginas nº 38 e 39 o princípio 

do “V” do povo Kôngo, sobre o curso do ser humano, desenha os caminhos para 

compreensão da vida e da cultura da população acupense.  A base “V-H” – verticalidade 

e horizontalidade- são planos de movimentos, de direções e aprendizados, no curso da 

vida humana, que permite o caminhar por várias direções e a principal é o caminhar 

para dentro, “para a saúde ‘perfeita’, verdadeiro autoconhecimento e autocura...” ( FU-

KIAU, 2001 in SANTOS, 2019, p.99). 

 

Os Bântu, em seu ensinamento, acreditam que o ser humano sofre, 

sobretudo, em virtude da sua falta de conhecimento de como 

caminhar para essa 7ª direção, a interior. Suas próprias palavras 

expressam isto perfeitamente bem: Kani ka bwè, kana ku lumoso-ku 

lubakala-ku n’twâla-ku nima-mu zulu evo mu nsi ukwènda, vutukisa 

va didi i yând (Não importa, você pode andar para a esquerda, para a 

direita, para frente, para trás, para cima ou para baixo, você deve 

voltar para o núcleo/centro).  

O ser humano é nada, a não ser que ele descubra como caminhar 

para a 7ª direção, o centro [didi], o mundo interior, que representa a 

essência do seu ser [bukadi bwândi/bukadi bwa mbèlo ândi]. Deste 

modo, há que se descobrir ou redescobrir esse caminhar para a 7ª 

direção não apenas por causa da saúde e autocura, mas também 

porque ele o potencializa para o autoconhecimento. Esse caminhar 

permite que, verdadeiramente, tornemo-nos “seres-pensantes-que-

agem” [kadi-biyîndulanga-mu-vânga], isto é, executores [vângi] 

porque somos mestres [ngânga] de nós mesmos.  

Contudo, quando um núcleo é oprimido, destruído, poluído, 

corrompido ou violentado, seja ele biológico, social, institucional ou 

nacional, o corpo que o envolve é, em si, morto. O caminho que leva 

a ele, à sétima direção, também é aniquilado. As pessoas ficam 
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desamparadas. Perdem o seu poder de autocura e seu estímilo-de-

comando. 

Nessa situação, o corpo não pode ser curado, a menos que o estado 

“primitivo” do núcleo seja restabelecido. Fazê-lo é um processo de 

limpeza do seu núcleo, ou de “despoluição”. Dizendo de outro modo, 

é aprender as técnicas da “garbologia” curativa [kinzûdi 

kiandiakisina], que é um processo de desenterrar os resíduos, para se 

impedir o acesso ao âmago do poder interior. 

A caminhada no trajeto para a 7ª direção é a solução para todas as 

curas. Ajudar alguém a andar nesse trajeto é não só potencializá-lo, 

mas restaurá-lo como um todo. Trata-se de recuperar o poder de 

autocura e acender novamente o estímulo-de-comando. 

O “V”, ensina a filosofia Bântu-Kôngo, é expansível e retrátil. Através 

da iniciação [Ghânda/Vânda], aprende-se como ampliar 

[vôngisa/zibula] o próprio “V”, a entrada para a percepção profunda 

[vitu diambwèna]. Se aprender [longuka] é o processo por meio do 

qual alargamos as nossas portas para a percepção profunda, nossos 

“Vs” individuais e coletivos, nós as estreitamos ou destruímos, e 

também a nós mesmos, instantaneamente, através de abusos, tais 

como drogas, aprisionamento mental, comida, vulgaridade e 

ignorância. (FU-KIAU, 2001 in SANTOS, 2019, pp.100,101).  

 

 

 A relação entre um corpo que busca nas ruas de Acupe uma autoconsciência e 

o corpo-território constituído pela gramática dos tambores pode ser traduzida a partir da 

ideia sobre transcorporalidade. A noção de transcorporalidade, além de pautar o corpo 

atravessado no tempo e no espaço, também visa fugir do dualismo entre corporeidade, 

entendida no plano do sentir ou do sensível, e a corporalidade, que se ocupa do caráter 

físico do corpo, de suas habilidades motoras (mecânicas). Neste sentido, o cruzo entre 

corporeidade e corporalidade concebe um corpo duplo, de consciência coletiva. Um 

corpo que se constitui pelo atravessamento de acontecimentos, de práticas e de saberes 

que geram afetos coletivos, por meio de experiências coletivas e do destino.  

 Reafirmo que trilhei caminhos na busca por saberes de encruzilhadas para 

localizar, no corpo de terreiro, uma espécie de eu-nós ou um ser duplo, experiência 

corporal que acontece em dois planos de mundos, vivida cotidianamente nas 

encruzilhadas entre festas (sagradas ou profanas) e as lutas sociais por direitos, 

dignidade e qualidade de vida nas comunidades tradicionais. Essa duplicidade de seres, 

sentidos e afetos que ocupam um só corpo não implica outra consciência, e sim a 

mesma consciência sobre o terreiro as encruzilhadas. 
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 O pensamento sobre transcorporalidade vem sendo pensado por outros 

caminhos como, por exemplo, na pesquisa realizada por Stacy Alaimo sobre 

Feminismos Transcorpóreos e o Espaço Ético da Natureza, em que propõe que se 

imagine a corporalidade humana como Transcorporalidade, e afirma: 

 

A transcorporalidade, como um locus teórico, é um lugar em que as 

teorias corpóreas e ambientais se encontram e se misturam de forma 

produtiva. Além disso, o movimento entre a corporalidade humana e 

a natureza não humana exige ricos e complexos modos de análise 

que transitem através dos emaranhados territórios do material e do 

discursivo, do natural e do cultural, do biológico e do textual 

(ALAIMO, 2007 p.10). 

 

 

O que mais interessa, nesse diálogo com Aleimo, para pensar a relação entre 

corpo e encruzilhada, é que a transcorporalidade revela as trocas mútuas e as 

interconexões entre uma corporalidade humana e uma outra, mais-que-humana.  Além 

disso, a proposição trans (termo que vem do latim, indica além de, para além de, o outro 

lado, ou o lado oposto) indica um movimento por meio de diferentes culturas, 

pensamentos e lugares. Nesse sentido, a noção de “transcorporalidade abre um ‘espaço’ 

epistemológico que reconhece as muitas vezes imprevisíveis e indesejáveis ações dos 

corpos humanos, das criaturas não humanas, dos sistemas ecológicos, dos agentes 

químicos e de outros atores”. (ALAIMO, 2007) 

 Èsù, a boca que tudo come e tudo fala, também escreve certo por linhas tortas. 

Para mim, a aparição é sempre uma experiência de afetamento mútuo: a 

transcorporalidade da experiência do corpo de quem faz o Nego Fugido e a experiência 

do corpo do coletivo que acompanha a aparição, seja dos moradores de Acupe, seja dos 

que visitam a comunidade.  E esses cruzos de afetos e sentidos é análogo à síncope pois, 

de um lado está o corpo do brincador da manifestação e provocador dos acontecimentos, 

no tempo forte do compasso rítmico. De outro lado, também está o corpo daqueles que 

acompanham a aparição (público), no tempo fraco do compasso, surpreendidos com 

aquilo que é evocado nas aparições. O enredo da escravidão e o processo de aquisição 

da liberdade, na aparição, afetam as pessoas de maneira diferente, de acordo com sua 

experiência individual - estímulos, ânimos, desânimo, alegria, tristeza, nostalgia, 

comoção, emoção, ódio – e não importa se a experiência foi boa ou ruim, desejável ou 

indesejável. O que está em jogo, na aparição, é a tentativa de gerar o que nomeio de 
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uma condição de arrebatamento de afetos mútuos, com vistas a construir uma 

consciência coletiva e a transformação social do espaço opressor.   

 Como já afirmado aqui, inúmeras vezes, Nego Fugido impõe uma reflexão 

crítica sobre o processo de colonização, e estimula a lutar contra a praga da escravidão. 

Os corpos envolvidos pela aparição, nos acontecimentos, se expandem por todo o 

território, levados pelo mesmo vento que expande os ritmos dos tambores que ocupam 

as ruas de Acupe. O pulso rítmico e as danças das folhas de bananeiras que afloram da 

encruzilhada, entre festa e guerra, não se limitam aos participantes do Nego Fugido e 

nem aos corpos que acompanham a aparição, eles se expandem por todo território, 

atinge todos aqueles que residem em terras assoreadas pelo sistema colonial e que 

caminham sobre os sítios arqueológicos de Orikis subterrâneos.  

 Todos os corpos-terreiros dos atores sociais e figuras cênicas, expostos no 

corpo desta escrita, nasceram, e continuam nascendo, do mesmo ventre, da África e suas 

diásporas. Somos gêmeos dizigóticos, bivitelinos, de um parto complicado, traumático, 

mas somos também nascidos de um parto mais-que-humano. Nascidos em terras em que 

“todo mundo é D’xum”, carregamos sobre o orí a trouxa da mulher de branco (sobre a 

qual tratarei mais adiante), a encantada que é, ela mesma, o fantasma que nos assombra 

em dias de festa mas que, também, nos protege em dias de guerra, com seu manto 

branco.   
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3.1. Mandu, o poder feminino  

   

Em uma dessas conversas de orí, que era quando descansávamos a cabeça no 

colo das (os) mais velhas (os), aprendi que a presença das manifestações nas tardes de 

julho foi fertilizada pelo sangue dos ancestrais africanos, escorrido no solo acupense. 

Ou seja, o sangue que escorre das bananeiras do engenho em Acupe Velho, é um 

símbolo das lutas travadas pelos ancestrais, materializadas pelas aparições nas ruas de 

Acupe, que entregaram sua vida, em sacrífico, por um ideal coletivo de liberdade.  

O mito de origem do Nego Fugido ensina que a função da manifestação é varrer 

a praga lançada por Iku (morte) das ruas de Acupe. Simbolicamente, essa praga é a 

própria presença dos portugueses e sua política escravocrata e genocida. Na sua origem, 

coube ao Mandus (eguns) essa missão.  

 

                 Fig. 40 de Mandus e Bombachas (os) nas ruas de Acupe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto: autor não identificado. 

 

As figuras do Mandu, em Acupe, são feitos (vestidos ou manifestados) por 

mulheres e essa participação feminina, segundo os mais velhos, está relacionada ao dom 

de gestação ou da fertilidade. Embora a gestação, biologicamente, seja uma função da 
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mulher, não devemos pensar tal questão de forma generalizada, pois nem toda mulher 

pode ser identificada como geradora de vida.  O Tata Paulo da Cruz relata ter ouvido do 

Tata Talamonako que, no período em que a praga de Iku (a morte) assolava a população 

acupense, morriam muitos homens, mulheres e crianças, no entanto, a praga não atingia 

com a mesma intensidade as Kakurukaias (mulheres mais velhas e sábias) e, por isso, 

acreditava-se que essas mulheres tinham alguma defesa natural que as protegia dos 

maus espíritos. Um poder feminino capaz de espantar a praga das ruas de Acupe.  

Na África nigeriana, as Iyami Oxorongá (as Grandes Mães que sempre vão 

existir) é um fenômeno de força feminina, associada ao poder da terra, provedora do 

equilíbrio e de tudo que sustenta a existência humana, agrega e unifica tudo, facilitando 

o trânsito entre as coisas.  

 Em depoimentos para um canal das redes sociais, o Babalorisá Adéæínà Síkírù 

Sàlámì (Babá King), doutor em sociologia, professor de língua yorubá e fundador do 

Templo Odunduwa, corrige alguns pensamentos que ele considera deturpações sobre o 

poder e a função das Grandes Mães na sociedade. Segundo Babá King, na África, o 

fenômeno das Iyami significa uma forma de restabelecer a ordem na sociedade. O 

nigeriano nos conta que o fenômeno das Iyami Oxorongá é um culto muito sério, 

porque lá, no passado, os africanos não tinham um sistema jurídico, não havia fórum, 

não havia polícia para fiscalizar as atitudes dos seres humanos e, ainda assim, a 

sociedade vivia em ordem, e a paz reinava através das Iyami Oxorongá. As Grandes 

Mães, segundo o Babalorixá, são a própria materialização do aiyê (mãe terra), energia 

construtiva, representada pelos pássaros, por estar sempre nas alturas, sobrevoando, e 

simbolizando a elevação do ser humano. Ou seja, “o conceito das Iyami é para o ser 

humano ter energia vital para sobrepor em cima de suas dificuldades [...], significa a 

capacidade de superação de todas as adversidades que acontecem na existência 

humana”. Rebatendo alguns preconceitos sobre o poder das Mães e seu uso pelo ser 

humano, o professor questiona: “sabia que as Mães é energia pra cura? [...] cura a 

enfermidade, afasta a morte, afasta a desgraça na vida das pessoas. Então, temos que 

falar sobre isso, porque é mais importante para humanidade [...]”. 

 Babá King aborda, também, a iniciação de homens no culto das Grandes Mães. 

Ainda que a transmissão desse asé se dê através da figura feminina, na medida em que 

as Iyami são um fenômeno de poder ancestral essencialmente feminino, isso não impede 
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o homem de receber esse asé.
98

 É a partir da concepção dos africanos, observada por 

Babá King, na qual as Iyami são a própria terra, ressignificada por energias que 

equilibram e reorganizam a relação entre pessoas - homens, mulheres, crianças e 

natureza – que reconheço os aspectos que aproximam o fenômeno feminino africano das 

figuras dos Mandus de Acupe.   

 Diziam as mais velhas e os mais velhos da comunidade que a natureza é 

feminina, a floresta é uma força feminina, porque é provedora da vida.  Não se deve 

perder de vista que as culturas de diásporas não estão separadas da sua inserção em uma 

cultura patriarcal, que torna ocultos e até criminaliza alguns saberes e práticas, por 

serem realizados por mulheres. Mas, partindo da aproximação do Nego Fugido com 

algumas tradições africanas, busco referendar tal questão na cultura yorubá que, 

conforme Oyèrónké Oyěwùmí, em sociedade yorubá do sudoeste da Nigéria, há um tipo 

diferente de organização familiar tradicional que pode ser descrita como uma família 

não-generificada, e que os centros de poder dentro da família são difusos e não são 

especificados pelo gênero (OYÊWÙMÍ, 2004). Amparado nas cosmo-percepções 

yorubás, em Acupe, as narrativas sobre o poder feminino capaz de expulsar do território 

a praga lançada por Iku, são exemplos do que estamos chamando de orikis 

subterrâneos, porque ganham um aspecto de mistério e miraculosidade, comuns à mata, 

pois germinam palavras, oralidades, cruzam itàns, temporalidades e acontecimentos, 

mantendo vivo o passado no presente.  

Na liturgia do candomblé, aprendemos que Nãnã, Òsun Iepondá e Oyá-Iansã são 

orisás com poderes capazes de enfrentar a morte. Oyá-Iansã, por exemplo, é a guardiã 

do portal entre mundos, tem um pé no orúm e o outro no eiyê e tem a capacidade, tanto 

de chamar quanto de expulsar os mortos da terra, com o vento que sopra de sua boca.  A 

missão dos Mandus (espíritos de sábias mulheres), entendida no contexto simbólico que 

localizo nas aparições das manifestações culturais nas ruas de Acupe era, e continua 

sendo, evocar os espíritos de guerreiros e guerreiras africanos (as) para fertilizar o 

território do Acupe de saberes e memórias para, do mesmo modo, retomar as lutas 

contra a praga da escravidão.  Ou seja, de novo aqui, o que está na base dos Mandus é o 

cruzamento entre mundos – dos vivos e dos mortos -, a fim manter o fio de transmissão, 

de geração em geração, das memórias dos ancestrais. Neste sentido, pressuponho que, 

possivelmente, Vovó Louriana foi uma Kakurukaia de seu tempo e seu casebre, que 
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 Vídeo 01, consultado em  https://www.youtube.com/watch?v=npBnqUlsEfo; Vídeo 02, consultado em  
https://www.youtube.com/watch?v=rETuZKVbT2Q. Acesso em 15 / 04 /2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=npBnqUlsEfo
https://www.youtube.com/watch?v=rETuZKVbT2Q
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realizava cultos a Xangô – Sogbó, um sítio arqueológico de saberes e práticas 

ancestrais.  

 

Fig. 41 Desenho em grafite, feito por Romildo Almeida, em proposição das ações de arte e 

salvaguarda de memória do Laboratório de Sensibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponho a imagem de Vovó nesse momento para introduzir os relatos acerca da 

curiosidade que seu corpo físico despertava nas crianças de Acupe, e as memórias 

afetivas que tenho dessa Grande Mãe.  

Na infância, o meu olhar identificava uma mulher muito grande (media mais ou 

menos 1,90 a 2 metros de altura), muito velha e muito sábia. Ouvia muitas especulações 

sobre sua idade, muitos acreditavam que ela já passava de cem anos, naquele período 

(década de 1980). A idade avançada lhe rendeu um desvio na colona, o que obrigava a 

andar olhando para baixo, para a terra, algo que chamava ainda mais a atenção das 
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crianças curiosas. De frente do casebre, do outro lado da rua, da porta da casa de minha 

avó materna - Marinalva Rasteli Souza (Dona Fia) -, eu e alguns amigos éramos sempre 

despertados pelos gritos altos e roucos da Velha chamando as vizinhas - Dona Lourdes, 

Mãe Senhora, Dona Rola -, tentávamos enxergar o que ela fazia no casebre, já que suas 

atividades, na maioria das vezes, resultavam em cheiros de comidas, aparentemente 

deliciosas, que saíam do casebre e chegavam até o outro lado da rua, levados pelos 

ventos: sabores de doces, bolos, pamonhas, beijus, moquecas na folha da bananeira e 

outras guloseimas que ela produzia para vender.  Ao relatar os cheiros, e sabores 

imaginados, que saíam do casebre, atravesso o tempo e me encho das lembranças dos 

ventos soprados em agostos, período em que as bicudas (espécie de pipa da região) 

tomavam, e ainda tomam, os céus de Acupe.    

 

Fig.  42 Ilustração Romildo Almeida, Laboratório de Sensibilidade  

 

Lembro-me das mais velhas reclamando das bicudas. Elas diziam que a gente 

não poderia “empiná-las” (soltá-las), ao vento, para muito longe, pois era mês de agosto 

e, por isso, as bicudas não deveriam ultrapassar o céu de Acupe, para não trazer as 

doenças de outros lugares para a comunidade. Esse é mais um relato que está 

relacionado ao mito de Iku e de sua simbologia sobre a presença dos colonizadores e da 

escravidão nas terras Tupinambás.    
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Muitas vezes abandonávamos as bicudas e corríamos para as casas dos 

moradores para comer as pipocas de oferendas à Omulu-Obaluaiê - Azunsú, distribuídas 

no mês de agosto. Vovó Louriana torrava o milho de pipoca com areia, em uma panela 

de barro. Eu e outras crianças ficávamos ansiosas para entrar na casa da velha e receber 

de suas mãos a pipoca de Omolu, a qual os moradores acreditavam proteger a 

comunidade das doenças e curar as enfermidades dos moradores. A entrega da pipoca 

na mão das crianças era o momento em que a Velha Loura ficava mais próxima da 

gente, em que também ouvíamos, quase que “no pé de ouvido”, as cantigas sopradas 

durante a distribuição da pipoca:  

 

Babá loko daidé, kajá kajá
99

... 

 

Vamos comer, morotó de cabelo... 

 

Nessa época eu participava da aparição na figura de Nega e ainda não tinha 

conhecimento da relação de Vovó Louriana com o Nego Fugido e as outras 

manifestações culturais do mês de julho. Sabia apenas da obrigação do grupo de se 

“apresentar” na porta de sua casa no dia 13 de maio, data em comemoração à “alforria 

dos escravizados”, para pedir e receber a benção da Velha. Foi ouvindo outros mais 

velhos que localizei e me apropriei das relações das percepções e sensações que a velha 

e sua casa me causavam com as manifestações culturais e sociais de Acupe.  

A primeira vez que estive diante de um oráculo, curiosamente, foi fora da 

comunidade de Acupe, no ano de 2012, período que decidi sair da comunidade, por um 

tempo. Acupe tinha se tornado tóxico para mim: estava cansado, triste e decepcionado. 

Conduzido pelas mãos e sabedoria de uma sacerdotisa do candomblé
100

, o oráculo 

revelou que, quando da minha gestação, morreria no ventre da minha mãe. Mas, Iansã 

não permitiu, me tomou no colo e me entregou nas mãos de Ogum. Porém, naquele 

momento da minha vida, um Xangô antigo, ancestral de família, guerreava com Ogum 

para assumir o meu orí (cabeça/destino), e concretamente, eram duas energias - a guerra 

e a justiça - brigando pela morada. Ogum não carrega só energia de guerra, ele também 

é caminho e, primeiro, era preciso abrir caminho para alcançar a justiça. Associei as 
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Não encontrei a tradução dessas cantigas, exponho como lembranças efetivas e, possivelmente, pode 
haver alguma diferença na forma como Vovó Loura cantava.  
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 Até o momento não consegui contato com a sacerdotisa para solicitar a autorização de divulgação de 
seu nome.  
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palavras do oráculo a uma série de acontecimentos miraculosos e informações 

familiares que passaram a fazer sentido, naquele momento. Orí permitiu que Tolonã 

(aquele que forja o/no caminho de sua casa) fizesse dele sua morada, pois só sua espada 

poderia abrir os caminhos para superar o medo das lutas que iria enfrentar na vida.  

Foi nesse período também que descobri, morando fora de Acupe, pesquisadores 

como Ifájoke Nefertiti Burton, que investiga, em projeto artístico e de arte-educação, o 

poder da palavra a partir da poesia dos orikis, como força realizadora de ações e de 

evocação de estados e de presenças. Algo similar ao que estava investigando em Acupe, 

de forma espontânea e sem qualquer critério metodológico do trabalho, para pensar o 

processo de transmissão de saberes através da arte das aparições.  Em visita ao Instituto 

de Artes da Universidade Estadual Paulista – UNESP, Nefertiti Burton, diretora teatral e 

professora catedrática da Universidade de Louisville, Kentucky-EUA, ministrou uma 

palestra sobre o seu trabalho de montagem de espetáculos e de arte-educação nas 

escolas públicas no seu país, a partir de pesquisas com odus e oriki africanos, que ela 

chamava de “poesias sagradas” do povo yorubá.  Ela relatou que, quando uma criança 

nasce nas comunidades tradicionais iorubanas, mesmo antes da escolha do nome, rito 

importante para eles, a mãe recita um oriki no ouvido do recém-nascido. A partir dali 

seu destino é traçado e toda sua vida será mediada pelo oriki recitado pela mãe.  É um 

cântico de louvor pessoal que descreve as condutas sociais que a pessoa deve ter durante 

sua passagem pelo aiyê (terra). Creio que a pesquisadora estava se referindo à classe de 

oríkì ìdílé, louvação à genealogia das famílias, que é uma espécie de arquivo das 

memórias sobre as linhagens familiares do passado, e que conduzem a vida dos 

descendentes de determinada família no presente e no futuro. Os oríkì ìdílé também são 

utilizados para louvar os ancestrais, lembrando-se dos seus feitos e lutas coletivas na 

terra. Por meio desse oriki, os yorubanos constroem uma consciência coletiva de que 

pertencem a um sistema social ancorado no orúm (mundo espiritual) e interconectado 

entre mundos, através da transmissão de saberes constante entre vivos e mortos.   

Enquanto Nefertiti relatava sobre o sopro do oriki no ouvido das crianças 

africanas, me lembrei do ritual de passagem realizado pelas mães e pais de Acupe que 

levam seus filhos para serem assustados pelos Caretas, aparição que também está 

relacionada ao mito de Iku.  
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Fig: 43  Imagens do vídeo Caretas de Papelão do instituto alana e Território do Brincar  

 

 

 

 

 

                                                                    

Foto: Renata Meirelles e  David Reeks, 2012.  

 

 

O vídeo Caretas de Papelão, produzido por Renata Meirelles e David Reeks, 

mostra as crianças de Acupe sendo levadas pelos seus pais e mães para acompanhar as 

aparições dos Caretas, Mandus e Bombachas (os). Eles evitam interferir na relação entre 

os Caretas e as crianças no momento em que elas são assustadas e perseguidas pelos 

mascarados
101

. Diziam os mais velhos que todas as crianças de Acupe precisavam ser 

assustadas e “tomar carreira” (correr) dos Caretas para aprender a superar as 

dificuldades da vida. Ou seja, estar diante dos mortos é um rito de passagem 
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 Consultado em:  https://www.youtube.com/watch?v=pICQhAIKRXA. Acesso em 20 / 04 /2021  

https://www.youtube.com/watch?v=pICQhAIKRXA
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fundamental para superação das dificuldades da vida de quem nasce numa comunidade 

quilombola, um destino de luta e superação diária contra os regimes opressores.   

Durante alguns anos da minha infância, consegui fugir desse ritual. Eu era uma 

criança medrosa e, todas as tardes dos domingos do mês de julho, me escondia para 

escapar dos mascarados. Até que um dia, minha mãe, talvez preocupada por não ter 

cumprido o rito, solicitou que eu fosse até um comércio da comunidade para comprar 

algum produto que não me recordo. Quando retornei da vendinha, as portas da casa 

estavam fechadas e minha mãe não respondia ao meu apelo para abri-las. A única opção 

foi “colocar a sandália sobre as mãos”, o código das crianças e adolescentes que mostra 

que estão no jogo com os Caretas, ou seja, preparadas para correr e enfrentar os 

mascarados. Aliás, foi este o dia do meu primeiro contato com a aparição do Nego 

Fugido, relatado na dissertação Nego Fugido, o teatro das aparições. (PINTO, 2014) 

A transmissão de saberes entre vivos e mortos na cultura de terreiros (segredo e 

sagrado), permeia uma relação antagônica, entre o medo e a curiosidade. O mistério e a 

curiosidade em desvendar o oculto para superar os meus medos, instigam as crianças a 

continuar nas ruas e provocar os mascarados. Esse antagonismo, fundamental para a 

compreensão da importância do mito de Iku para Acupe, pode ser observado na relação 

estabelecida entre as crianças e as figuras dos Caretas (mascarados), nas ruas da 

comunidade: 

 

 

Fig: 44 crianças correndo dos Caretas nas ruas de Acupe, durante o mês de julho.  
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Fotos:  Renata Meirelles e David Reeks.  Acupe, 2012  

 

 As aparições de monstros e fantasmas horripilantes tomam as ruas de Acupe 

tentando capturar e chicotear crianças e adolescentes. Por sua vez, os perseguidos os 

provocam com gritos, estimulando-os a continuar a persegui-los, assumindo o risco de 

serem chicoteados. Ou seja, através das aparições dos mascarados nas ruas, a 

comunidade de Acupe provoca a si mesma, “brincando com o perigo, e suscitando 

efeito de paralisia em relação ao fluxo da vida cotidiana. [...] Universos sociais e 

simbólicos se recriam a partir de elementos do caos” (DAWSEY, 2005, p. 165).   

Na infância de muitas pessoas de Acupe, os causos de homens que se 

encantavam em tocos de árvores, bichos, bananeiras, que gemiam ensanguentadas em 

noites de lua cheia geravam muitas imagens e desejo de descobertas para uma criança 

curiosa que, como eu, adorava ouvir histórias antigas sobre Acupe, e que sonhava em 

ter nascido em outros tempos. Esses causos de encantaria povoavam o imaginário da 

população de Acupe, que se formara após a abolição. Na transmissão de saberes forjada 

pelo miraculoso, pelo rito e pelo caos, assim como na liturgia do candomblé, há uma 

relação de estreitamento entre a palavra e o corpo; a palavra proferida com o corpo 

encarna uma memória afetiva, “cuja força não está no detalhe realista, mas no vigor 

narrativo de uma experiência, expressa em fragmentos, em imagem do que se viveu” 

(SODRÉ, 2017, p.115).  

As aparições de Acupe são um exemplo de uma liturgia corporal com base no 

poder da narrativa, da palavra. E,  
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Se a palavra adquire tal poder de ação é porque ela está impregnada 

de asé, pronunciada com o hálito - veículo existencial -, com a saliva, a 

temperatura; é a palavra soprada, vivida, acompanhada das 

modulações, da carga emocional, da história pessoal e do poder 

daquele que a profere. (SANTOS, 2012, p.48) 

 

Para Juana Elbein, ainda, a palavra, carregada de força vital e transferida por 

meio do movimento corporal e dos gestos, ultrapassa seu conteúdo semântico racional 

para ser instrumento condutor do asé, ou seja, um elemento condutor do poder da 

realização. 

 Mas, a roda girou e o desmatamento do Alto da Campina anunciado e 

denunciado por Santugri se concretizou: todas as bananeiras do Acupe Velho foram 

cortadas, dando lugar a pastos para criação de gados, no passado e, atualmente, em 

viveiros (cativeiros) de engorda de camarão. E, de repente, reinou o silêncio nas rodas 

de crianças que se formavam em torno das costuras das redes de pesca, para ouvir 

histórias. Foi-se o casebre de Vovó Louriana, foram-se as (os) mais velhas (os) e, com 

elas (es), as palavras que costuravam as memórias ancestrais no corpo das crianças, 

sopradas debaixo das árvores. Veio a escola pensada e organizada pelos senhores de 

engenho e seus herdeiros. Lá não se falava das bananeiras, contavam-se outras histórias, 

as palavras embranquecidas versavam sobre o heroísmo dos colonizadores, que 

desbravaram as terras de “primitivos e canibais” para escravizar os “desalmados 

africanos” e “produzir a riqueza das terras do novo mundo”. 

 

 

 

3.2. Mangueira Espada do Ginásio: entre a aparição e a escola.  

 

Retomo, brevemente, os relatos historiográficos sobre as afirmativas de que no 

século XIX, teria se intensificado, no território do Recôncavo da Bahia, a chegada 

forçada de africanos oriundos do golfo do Benin, Togo e Nigéria, que se juntaram à 

população negra da África Central (com tronco linguístico bantu), escravizadas desde o 

século XVII, nas terras colonizadas pelos portugueses.  É da cidade litorânea de Benin, 

terra de cultos aos voduns, que vem uma história curiosa, captada pelas câmeras do 
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documentário Atlântico Negro
102

,- que atravessa os saberes, o corpo e a memória do 

povo do Recôncavo. Relata um cidadão beninense:  

 

“Neste lugar se encontrava a árvore do esquecimento. Os escravos 

homens deviam dar nove voltas em torno dela. As mulheres sete. 

Depois disso supunha-se que os escravos perdiam a memória e 

esqueciam seu passado, suas origens e sua identidade cultural, para 

se tornarem seres sem nenhuma vontade de reagir ou se rebelar. 

Que aberração! Que contradição! Na história humana alguém já viu 

um nagô esquecer suas origens e sua identidade cultural, se ela está 

tão marcada em seu rosto e tão incrustada em seu coração?”.  

 

A intenção dos colonizadores portugueses era que os africanos perdessem sua 

relação com o território, sua memória, cultura, religiosidade, família e identidade. Mas, 

diz o saber oral - mal sabia os colonizadores da relação destes povos com a árvore 

sagrada. Ainda no documentário, Karl Emanuel, historiador do Benin, reforça aspectos 

da resistência na história: 

 

“Mas ele não esquecia nada, porque quando chegava lá recriava 

suas divindades, mas na metafísica daqui o esquecimento devia 

segui-lo, pois se não esquecesse ele poderia amaldiçoar o país. Ora, 

o rei não queria jamais que os escravos o amaldiçoassem. 

Cerimônias eram feitas para terminar com as maldições. Saindo da 

boca de alguém que morre ou de alguém que parte para sempre 

essas maldições eram temíveis, segundo nossa ideologia religiosa. E 

então rezavam pelos escravos na praia para que eles fizessem uma 

boa viagem”.  

 

 

Esses itàns africanos ecoam nas falas das comunidades do Recôncavo, 

principalmente com o chamado povo de santo. Diz o saber oral afro-brasileiro que, sob 

a sombra dos baobás, pessoas muito sábias, reconhecidos como griôs e bibliotecas 

vivas, transmitiam saberes e práticas por séculos, de geração em geração e, sob essas 

árvores, nkisis, orisás e voduns foram cultuados, tornando a árvore para o 

esquecimento, um símbolo de resistência contra o genocídio da cultura do povo 
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 Documentário Atlântico Negro. Na roda dos Orixás. Produzido em 1998 com apoio do Itaú Cultural e 

Videografia, direção de Renato Barbieri.    Consultado em: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1OqdhQItrI  Acesso em 12/01/2021 
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africano. Para a tradição do candomblé, as árvores são entidades sagradas e algumas 

delas são reconhecidas como deuses, a exemplo da Loko/Iroco/Gameleira.  

No mês de julho de 2017 a Associação Cultural Nego Fugido realizou uma série 

de debates chamados de Ciclos de Revoluções Populares, durante as aparições do grupo 

nas ruas de Acupe, com o apoio da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia –

UFRB, a fim de discutir sobre a necessidade de criar uma rede solidária de apoio ao 

fortalecimento e salvaguarda dos saberes e práticas tradicionais das comunidades do 

Recôncavo. 

O evento tematizou sobre a revolução indígena na Bolívia, os cem (100) anos da 

revolução Russa, Mahatma Ghandi e a revolução decolonial, as guerras decoloniais na 

África e educação popular, possibilitando a troca de saberes no intuito de visibilizar e 

fortalecer as lutas antirracistas contra o genocídio da população negra da Bahia. A ideia 

era que o manifesto acontecesse sob a sombra de uma Mangueira Espada, enraizada há 

década nas terras de um antigo terreiro de candomblé, onde atualmente está instalado o 

Centro Educacional Municipal de Acupe- CEMAC, principal escola de educação formal 

da comunidade.  

A realização do Ciclo de Revoluções Populares, dentro de uma escola pública da 

comunidade, haja vista o processo de colonização do território, configurou-se como 

elemento simbólico e metafórico na abordagem sobre os conflitos entre os saberes 

escritos, organizados pela cultura hegemônica de conhecimento, e os saberes 

tradicionais, organizados pela cultura oral de Acupe. Esses conflitos epistêmicos são o 

cartão de visita de Acupe, estão estampados na entrada da comunidade. Do lado direito, 

avista-se o terreiro de candomblé Enzo Tumbalê Junçara, local de culto e práticas às 

tradições do candomblé de Nação Angola. Do outro lado, separado pela avenida 

principal da comunidade, se encontra o CEMAC, ensimesmada na forma de educação 

dos colonizadores e que, por décadas, fechou as portas para os saberes africanos, mas 

que mantém, a contragosto, o pé de mangueira espada que, para os moradores, guarda 

nas suas raízes os fundamentos do antigo terreiro de candomblé e resiste ao genocídio 

da memória da cultura africana no território. 
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          Fig. 45 Imagem do baobá e da mangueira do antigo terreiro de candomblé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Foto: Monilson Mony Tolonã, 2020   

 

 No debate sobre educação popular, durante o manifesto no CEMAC, discorri 

sobre assuntos abordados na dissertação Nego Fugido, o teatro das aparições, 

enfatizando o processo de ensino/aprendizagem de Acupe, durante as primeiras décadas 

do período pós-abolição, que eram fundados em uma “educação informal”
103

, ligada às 

atividades cotidianas, como a pesca, a mariscagem e a agricultura familiar, além das 

atividades de “lazer”, como o “brincar”, as manifestações religiosas-culturais que 

cruzavam o cotidiano e marcavam a vida dos moradores da  comunidade. Os traumas 

da escravidão e todo o seu legado, ainda vivos e próximos, permeavam os saberes da 

comunidade, constituindo seu universo simbólico. O saber pautado em uma cultura oral 

se articulava a um pensar não verbal, prático, que conduzia a comunidade acupense a 

uma consciência corporal, coletiva e individual, formando a identidade afro-diaspórica. 

                                                           
103

 Para Afonso (1992), a educação informal acontece nos espaços de possibilidades do decurso da vida 
do indivíduo, num processo espontâneo e natural, ainda que seja carregada de valores e 
representações, como é o caso da educação familiar e das práticas do saber tradicional, como o 
exemplo em Acupe. Nesse contexto, a educação informal se distingue da educação não-formal, que 
“aborda o processo educativo que ocorre fora das escolas, em processos organizativos da sociedade 
civil, ao redor de ações coletivas do chamado terceiro setor da sociedade [...]” (GOHN, 1999, p. 7). 
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 Atualmente, ao contrário, a formação intelectual do acupense transita entre a 

“educação informal”, baseada nas práticas sociais e culturais referidas, e a “educação 

formal”, centrada exclusivamente na textualidade, nos modelos de ensino praticados 

nas escolas públicas e particulares. Também tem importância, nessa formação, a cultura 

de massa, imposta pelas mídias televisivas. (PINTO, 2014) Nesse estudo, os 

pensamentos da escritora brasileira Ecléa Bosi contribuem no refletir sobre os conflitos 

e confrontos dos valores sociais e culturais no Brasil. Para a escritora, “essa experiência 

raramente acontece fora dos polos de submissão e domínio. A cultura dominada perde 

os meios materiais de expressar sua originalidade.” (BOSI, 1987, p. 16) Bosi defende a 

ideia de que o enraizamento do capitalismo nas sociedades provoca o desenraizamento 

das culturas, consumindo e desagregando valores conquistados pela práxis coletiva: 

“Os valores antigos, religiosos, artísticos, morais, lúdicos que o capitalismo encontra 

são consumidos até o osso [...] e transformado em mercadoria [...]” (BOSI, 1987, p. 

16).  

 Entretanto, o que demonstro neste trabalho, é que as aparições são, ainda assim, 

lugares de resistência ao processo mercantil do que fala Eclea, na medida em que 

mantêm o saber oral, materializados nos fazeres da cultura afro-diaspórica, como 

elemento principal de transmissão. Retomam, assim, a consciência dos antepassados, as 

lembranças e reminiscências sobre as revoltas e traumas relacionados à escravidão, que 

se atualizam e articulam-se às questões políticas, à violência social de várias ordens, 

vividas pela comunidade acupense todos os dias. E, para as comunidades de 

candomblé, o Baobá ou Embondeiro está ligado à conexão entre os mundos, é um lugar 

de morada de um grande saber ancestral. Durante o evento realizado pelo Nego Fugido 

e pela UFRB, foi realizado um ato simbólico que refaz um elo entre passado e futuro: o 

Tumbalê Junçara foi presenteado pelo professor e pesquisador Cláudio Orlando Costa 

Nascimento com uma muda de baobá, como reconhecimento do seu trabalho em defesa 

da tradição do candomblé de Nação Angola. Presente aceito, a árvore foi plantada na 

comunidade, entre o Tumbalê Junçara e a antiga Mangueira Espada, com seus devidos 

ritos candomblecistas, comandados por Paulo Henrique da Cruz – Tat’etu ria Mukixi 

Mutalange, Rosilene da Cruz – Makota Ngemakulê, filhos biológicos de Manoel 

Clemildo da Cruz - Tata Talamonako, e sua neta Cristina da Cruz – Makota Mesu 

Luango. 
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                Fig. 46 Plantação do Baobá em Acupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                   

                    

 

                 

                  Foto: autor não identificado, 2017. 

 

Plantar o baobá, em plena praça pública de Acupe, tanto para o Tumbalê Junçara 

quanto para nossa comunidade quilombola, é a reafirmação de uma identidade enraizada 

do outro lado do atlântico. A recriação dessas divindades no Brasil, como aponta o 

historiador beninense no documentário, configurou-se como o elemento de 

reconstituição dos saberes e memória africana, força impulsionadora da reorganização 

social das terras assoreadas dos quilombos do Recôncavo, território manchado pelo 

sangue dos povos originários e dos negros escravizados; mas, dessas mesmas terras, 

continuam brotando, das antigas raízes, homens e mulheres dispostos a manter as 

práticas e saberes soprados pelos ventos sueste que invadem as ruas de Acupe.  

Pergunta o beninense no documentário, se referindo ao rito do esquecimento: 

“Na história humana alguém já viu um nagô esquecer suas origens e sua identidade 

cultural, se ela está tão marcada em seu rosto e tão incrustada em seu coração?” Seus 

questionamentos são também os do povo negro quilombola e periférico das diásporas, 

porque estão interligados por fios de memórias e forças ancestrais. O legado do passado 

compõe o paradoxo de experiências não vividas que nos emocionam, nos atravessam, 

ao serem acionadas no presente, por meio da manifestação das divindades africanas. 

Ainda é possível encontrar bananeiras fertilizadas pelo sangue insurgente dos africanos. 
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Porém, nem todo olho vê. É preciso virar sapo, ter olho de sapo para identificar os sítios 

arqueológicos das memórias estilhaçadas sobre as lutas contra a escravização de pessoas 

no Brasil.  

Durante todo o percurso desse estudo tenho me esforçado para escutar as vozes 

silenciadas das poucas bananeiras que ainda detêm as energias, a força e saberes 

ancestrais, único recurso possível que manterá acesa a fogueira que esquenta o desejo de 

manter vivas as histórias e as memórias da população preta e marginalizada do 

Recôncavo. Na escuta das informações sobre os saberes ancestrais de Acupe, fui até as 

águas do Enzo Tumbalê Junçara, com a imensurável contribuição do Tata Paulo 

Henrique da Cruz, já que esses conhecimentos não circulam mais entre a maioria dos 

moradores da comunidade. Muitos relatos ouvidos sobre Acupe giravam em torno das 

histórias sobre o processo de iniciação e aprendizados, com as sacerdotisas de Acupe, 

de Salvador, com Manoel Clemildo da Cruz - Tata Talamonako, líder sacerdotal da 

associação Enzo Tumbalê Junçara - que é uma dessas bibliotecas vivas, nascido em 

terras assoreadas do Acupe. 

 
       Fig. 47 Tata Talamonako sob o jovem Baobá, plantado defronte ao Tumbalê Junçara, em Acupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                 Foto: Monilson Mony Tolonã, 2020.   

 

Os relatos sobre as (os) ancestrais de Acupe que fertilizaram o cotidiano e 

experiência de vida de Talamonako, são os mesmos que fertilizam os conhecimentos 

que aprendi com o Tat’etu ria Mukixi Mutalange e retransmito por meio das reflexões 

da aparição do Nego Fugido. Esse ciclo de transmissão e retransmissão de saberes 
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reflete a própria função da presença do Nego Fugido nas ruas de Acupe, que reitero: 

manter os mortos entre os vivos através das lembranças de seus saberes e práticas. 

Esse processo de compreensão de transmissão de saberes, a partir da presença de 

figuras ancestrais que tomam as ruas de Acupe, tem nos rendido algumas reflexões. O 

Nego Fugido é uma organização sensorial do pensamento, materializada em ações, 

acontecimento que faz girar o presente, sem descartar o passado, nem os mortos. A 

ausência dos saberes ancestrais na comunidade e a reflexão sobre a apropriação do 

“pensamento sensível”, da relação afetiva das crianças e da população de Acupe com as 

figuras dos Caretas e o Nego Fugido me mostra que o que mantém a manifestação viva 

não são, meramente, as lembranças do passado escravo transmitidas pela oralidade e os 

causos do Recôncavo, mas a presença em si das manifestações culturais nas ruas de 

Acupe. Seus aspectos simbólicos e reflexivos são os elementos sensoriais, sensíveis que 

constituem a base da identificação social da comunidade, a partir do seu passado 

escravo comum. Participando ou acompanhando as aparições nas ruas de Acupe, os 

atores/sujeitos do processo de aprendizagem acionam os códigos disponíveis 

articulando universos de saberes, passado e presente, fazendo aflorar as emoções 

contidas na subjetividade individual, no esforço de pensar, elaborar e reelaborar a 

realidade em que vivem (PINTO. 2014).  Isso implica dizer que uma educação pública 

com potencial para transformar a realidade social em terras colonizadas será possível se 

considerarmos o vento, a natureza, a adivinhação, sacrifício, a morte e todo o 

imaginário que lhe rodeia, como instrumentos epistêmicos.  

Pensar em uma epistemologia voltada para a cultura de terreiros é abarcar a 

existência das populações afro-brasileiras, em um “tempo-espaço aqui agora! 

Dimensões que dizem de um lugar da história, memórias, experiências e criações de 

sentidos da vida, de saberes, fazeres e formação em profundidade”
104

. (NASCIMENTO, 

2019, p.17)  

Para isso suponho que as escolas públicas de Acupe precisam levar para dentro 

da sala de aula a Mangueira de Espadas, abandonada, invisibilizada no pátio da escola, e 

caminhar nas tardes de domingo de julho pelas veredas das desobediências epistêmicas 

e poéticas insurgentes manifestas nas expressões artísticas populares da cultura do 

Recôncavo e das formas operantes das transmissões de saberes dos terreiros gerando, 

                                                           
104

 Cláudio Orlando Costa Nascimento (Gbinkore), professor associado do Centro de Cultura Linguagens 
e Tecnologias Aplicadas (CELTULT) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Pedagogo, 
professor e pesquisador da UFRB, do Programa de História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas.    
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assim, a compreensão e a elaboração continuada de saberes, voltados às diferenças e 

baseados em uma práxis no qual os corpos são atravessados por planos paralelos, entre 

o orúm e o aiyê. Quero dizer, com isso, influenciado pela pesquisa de Vanda Machado, 

que aprendizagem e cultura caminham inter-relacionadas, e que a cultura de um lugar é 

estruturante para que haja uma aprendizagem significativa dos seus atores sociais 

(MACHADO, 2019, p. 36).  A educadora Vanda Machado se refere à pesquisa sobre 

uma epistemologia afro-brasileira realizada na Escola Eugenia Anna, implantada e 

gerida pelo Ilê Axé Opó Afonjá. A pesquisa, diz Vanda, “teve como proposta a 

aprendizagem significativa centrada na educação como política para o desenvolvimento 

da pessoa plantada no lugar” (MACHADO, 2019, p.21). 

É, nesse sentido, que vejo as aparições de Acupe como uma forma de produção 

artística fecunda, ancorada nos saberes do lugar e voltada para as pessoas que ocupam o 

território. Mas, ao mesmo tempo, elas conectam outras tradições e manifestações e 

mostram como aprender com o próprio processo de surgimento das danças de 

quilombos, já mencionadas, em territórios do nordeste brasileiro, em que a 

reconstituição da fábula dos levantes e fugas de escravizados para o Quilombo da região 

dos Palmares, foram sendo adaptados em cada território, apropriados pelas 

comunidades.  Isso, talvez, decorra do fato de que em cada território a escravidão gerou 

seus próprios sistemas, códigos, resistências e lutas. 

Vanda Machado faz, ainda, um questionamento que julgo pertinente para refletir 

sobre a invisibilidade dos saberes ancestrais nas escolas: “Por que a escola se mantém 

ainda rotineira, mantendo a epistemologia dominante quando a vida, a cultura e a 

tecnologia invadem todos os cantos por onde deveria passar o processo educativo?” 

(MACHADO, 2019, p.24).  

Se sugiro que as aparições possam vir a ser uma via de acesso à cultura de 

terreiro é porque compreendo que, enquanto as escolas públicas de Acupe fecharem as 

portas para liturgias ancestrais, ignorarem Èsù (enxergando chifre em cabeça de cavalo) 

e não considerarem os terreiros de candomblés e as manifestações culturais de Acupe 

como os principais mensageiros de conhecimentos entre-mundos e dos saberes 

ancestrais, elas prestam um desserviço à formação das crianças e dos jovens e ao 

fortalecimento das culturas afro-indígenas. A ausência das aparições nas ruas da 

comunidade é o tiro de misericórdia na morte cotidiana, no epistemicídio continuado, 

através de um saber/fazer coletivo que nos dá força para caminhar nas estradas forjadas 

pelo colonialismo, sem medo. Seguimos reconstruindo a África por onde passarmos, 
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plantando sementes de saberes e práticas afro-brasileiras em terras ainda assoreadas 

pelo sistema escravista. 

 

 

 

3.3. Caderno de trapo do Capitão do Mato e as oralituras sagradas   

  

O futuro repete o passado 

Igbalé sopra suleste o recôncavo adormecido e chacoalha as bananeiras que mariscam 

as águas calmas e salobras da Baía de Todos dos Santos 

O vaivém preguiçoso de Kalunga avança sobre as ruínas do velho Acupe e expulsa as 

terras que assoreiam suas raízes. O sopro de Igbalé atinge as ruinas de uma antiga 

prisão que insiste em não cair. 

Oyá sopra mais forte... Kalunga furibundo chove seu sangue sobre o orí das bananeiras 

inférteis enquanto o mangue, berçário de kalunga, espalha suas sementes. 

O passado vence o solo arenoso e, como em um ato de resistência de uma bananeira 

que sangra, as lembranças brotam da haste ferida, onde se ergue camadas e mais 

camadas de folhas verdes e frondosas
105

. 

  

O texto acima, que não se define como um micro conto ou poema em prosa, 

brotou das rodas de conversas e oficinas de dança e teatro realizadas com crianças e 

adolescentes de Acupe no Laboratório de Sensibilidade. A proposta dos trabalhos 

artísticos do laboratório, que originou também as imagens e ilustrações que apresentei 

durante o percurso desta pesquisa, era mergulhar na cultura de terreiro, tendo como 

referências as cantigas ou poesias dos orikis, com crianças e jovens que acreditavam não 

ter consciência desse conteúdo, buscando a relação entre palavra, imagem e aparição 

                                                           
105

 - Igbalé (Iorubá, Àlé = cemitério/vassoura /noite: vento que varre a terra). E uma das qualidades do 
orixá Oyá, no candomblé ketu. “Oyá rege os movimentos do ar, os ventos em todas as suas 
intensidades, da brisa aos furacões... Compete a Oyá conduzir os espíritos ao Òrun após a morte. Por 
isso, é considerada dos égúns (JAGUN, 2015, p.154 ). 
- Kalunga: Fu-Kiau diz que “Kalumga, que também significa oceano, é um portal e uma parede entre 
esses dois mundos. Kalunga tornou-se também a ideia de imensidão [sènsele/wayawa] que não se pode 
medir; uma saída e entrada, fonte e origem da vida, potencialidades, [n’kîngu-nzânbi] o princípio deus-
da-mudança, a força que continuamente gera... ( SANTOS, 2019, p.22).   
- Orí (cabeça) - a cabeça física é identificada como Orí Òde; enquanto a Orí Inú é dita como a cabeça 
interior (JAGUN, 2015, p.37).   
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(acontecimento), a partir dos relatos orais locais sobre o período da escravidão no 

Brasil, sobretudo das narrativas da Mulher da Trouxa e da Bananeira que Sangra.   

Se o ponto de partida do estudo era investigar a relação desses relatos orais com 

as aparições do mês de julho e identificar os aspectos itinerantes do Nego Fugido, as 

potencialidades criativas e poéticas (formas operantes de cenas), busquei também 

observar o quão aplicáveis poderiam ser tais fundamentos e operadores em outras 

práticas da cena (teatro, dança, performance). 

As crianças e os jovens foram desafiados a desatar o nó da trouxa de pano que 

percorria os bosques e manguezais da região, sobre o orí (cabeça) de uma velha senhora 

vestida de branco, já que todos nós escutamos muitas versões sobre a mesma figura, em 

Acupe. A cada aparição desenvolvida com o grupo, surgia uma narrativa diferente da 

anterior e, também, uma identidade diferente: ora a figura tinha a aparência de uma 

linda rainha africana, ora surge com uma máscara de lama para ocultar suas dores e 

exaltar sua força e, ainda, ora a rainha se transformava em uma caveira, senhora da 

morte, em busca de crianças rebeldes para castigá-las, assustando os pescadores e 

marisqueiras locais. Dizem os moradores de Acupe, em uma das versões, que o 

fantasma que rondava os mangues da região era, na verdade, uma mulher que, 

arrependida por ter jogado seu filho no mar - por ele ter nascido enfermo -, retornava 

para procurá-lo e curar suas feridas. Por entregar seu próprio filho a Iku (morte), a 

senhora da Trouxa foi condenada a vagar pelo aiyê (terra), carregando seus pecados no 

orí, em forma de uma trouxa de roupa, e recebendo a missão de encaminhar as almas 

perdidas do aiyê, para o orúm.  

Em uma manhã de novembro de 2019, já durante a pesquisa de doutoramento, 

andava pelas ruas de Acupe à procura de mulheres que aceitassem falar sobre a “trouxa” 

e encontrei Negão, na Rua Edval Barreto. No documento de identidade, Negão assina 

“Romulo... só Romulo, meus documentos não mostro pra ninguém”. Negão é um 

pescador jovem e supersticioso que não gosta de revelar o nome nem idade; então, para 

respeitar sua vontade, chamaremos pelo seu apelido, bem conhecido na comunidade.   

Embora assuma a prática da pesca artesanal como profissão, Negão gosta de 

enfrentar as matas do Recôncavo, na madrugada, para caçar animais silvestres, 

acompanhado de cães e amigos. Nas horas vagas, ajuda minha mãe, Nalva (Marinalva 

Rasteli dos Santos), na lida do beneficiamento de pescados (peixes, camarão e mariscos) 

e, enquanto trabalha, gosta de contar causos da pescaria ou das caçadas na mata. Nesse 

dia ele não esperou a oportunidade, à beira do fogo de lenha - quando estou presente na 
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casa de minha mãe sou sempre chamado para ouvi-lo - e me abordou na rua, 

curiosamente na encruzilhada, entre o cemitério e o posto dos correios de Acupe, e 

narrou sobre um acontecido na última caçada: a surra que os cães tomaram de uma 

criança que despontou, repentinamente, do centro da mata escura e fechada. Assustado e 

inerte, ele e seus companheiros de caça não conseguiram defender os animais do 

castigo, aplicado pela - ou pelo que eles acreditavam ser - caipora, por estarem caçando. 

A conversa rende conversa e outros causos foram aparecendo. E, então, Negão chamou 

um morador mais velho que passava no local:  

 

[Negão] Hein Bargada, tô aqui dizendo pra ele! O Acupe né mole 

não! Essa terra aqui é muito pesada, muita história de feitiçaria e alma 

penada, né não?  

 

[BARGADA, 78 anos]
106

 Acupe não é mole não. Também, um lugar 

cheio de encruzilhada! E eu vou te dizer... Muitos aqui não sabem. A 

pior encruzilhada é a encruzilhada de três pernas e o Acupe é feito 

numa encruzilhada de três pernas; quero saber quem sabe onde fica a 

encruzilhada de três pernas. 

 

Seu Bargada, que não estava na lista de entrevistados da pesquisa foi, 

imediatamente, incluído - na medida em que é um dos focos deste trabalho analisar a 

relação entre Acupe e a encruzilhada – e, então, perguntei se poderia visitá-lo para 

retomar aquela conversa. Ele falou que sim, mas não contive minha ansiedade e lancei a 

pergunta: Seu Bargada, conhece a história da trouxa de uma mulher que aparece de 

branco nos mangues? 

 

 

 

                                                           
106

 Antônio Barbosa dos Santos, Seu Bargada, como é conhecido na comunidade, foi durante muito anos 
porteiro na fazenda Bahia Pesca, (empresa veiculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, 
Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia - Seagri), instalada no centro dos manguezais da antiga Fazenda 
Oruabo que, no passado, integrava as terras do Engenho do Acupe Velho. Seu Bargada conta muitas 
histórias de “visagens”, do tempo em que passava a madrugada na guarita da fazenda. Seu Bargada 
também frequentou a roça de candomblé de Helena, antiga Ialorixá de Acupe, cujo nome rende muitos 
causos na comunidade.  
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[Seu Bargada] Essa mulher é perigosa, o que você quer saber 

dela? Quem te deu permissão pra mexer nisso? Pergunta aqui 

dentro do Acupe quem quer saber dessa senhora? (Risos...) Tem 

muitas histórias dessa senhora, mas o povo não sabe nada.  Ela 

leva as almas, mas também é curandeira... Mas você falou aí a 

trouxa da mulher de branco, esse nome é perigoso, não acha 

não? 

 

Seu Bargada virou as costas e seguiu seu caminho se despedindo, sorrindo 

ironicamente, e continuei ali ouvindo as histórias de alma penada relatadas por Negão. 

A trouxa da Mulher de Branco é, no meu entender, a forma jocosa com que o 

acupense narra suas próprias dores; e as narrativas orais do Recôncavo formam a 

“biblioteca” das memórias traumáticas de homens e mulheres que carregaram no orí 

(cabeça) suas histórias e transmitiram (ou transmitem) suas trouxas, elemento simbólico 

de uma herança perversa sobre o período colonial e escravocrata no Brasil, para orí dos 

brotos de bananeiras que nasceram (e nascem) nas terras de Acupe. Sendo assim, 

derramar nossa atenção sobre o que os olhos dos acupenses veem dentro da trouxa era 

revelar a verdadeira ou as várias faces da mulher de branco. Sempre que ouvia (ou 

ouço) as inúmeras histórias sobre morte, “alma penada” e lutas contra a escravidão, 

procurava – e ainda procuro - desvendar a face da senhora de branco
107

 nos rostos das 

marisqueiras, das lavadeiras de ganho, das quituteiras, das ialorixás do candomblé e 

artesãs de rede de pesca; ou, ainda, encontrar seu filho abandonado e enfermo sob as 

folhas secas das bananeiras que sangram e que ainda sobrevivem no cemitério dos 

escravizados à beira do manguezal do engenho Acupe Velho. O fantasma da Mulher da 

Trouxa foi evocado durante o processo criativo, metamorfoseado nos relatos sobre o 

poder feminino que invade as tardes de julho, contradizendo o imaginário popular, que 

aprendemos, durante a infância, de ser ela uma figura monstruosa que persegue as 

crianças da comunidade. Igbalé foi evocada para varrer as pragas, as enfermidades, as 

dificuldades e a má sorte de quem nasce em uma comunidade periférica, quilombola, o 

colo em que as crianças e jovens de Acupe descansam e protegem seus orís.   

                                                           
107

 Na dissertação Nego Fugido, o Teatro das Aparições relatei as várias histórias orais sobre período da 
escravidão no território, alguma delas atreladas aos relatos sobre a “alma penada” de Francisco 
Gonçalves, antigo dono do Engenho Acupe Velho, que assustava os moradores da comunidade, narradas 
por Tia Neném - Esmeralda Barbosa da Silva, falecida em setembro de 2008, com 100 anos de idade. 
(PINTO, 2014).  



255 
 

O Laboratório de Sensibilidade foi realizado entre 2014 e 2017 - (após a 

conclusão do mestrado e antes do ingresso no doutoramento), período em que 

intensifiquei os estudos corporais, teatrais e visuais; as atividades socioeducativas fazem 

parte de uma série de ações que desenvolvo em Acupe desde 2006, a fim de 

salvaguardar e potencializar as práticas e saberes tradicionais da comunidade, dando 

visibilidade a um fazer artístico que o acupense do passado definiu como aparição,  

além de fortalecer as manifestações de cultura popular que passavam por um período de 

desagregação e descaracterização de algumas figuras e de sua função sociocultural e 

política na comunidade. Tais questões, foco das reclamações dos moradores mais 

antigos, desafiaram-me a realizar rodas de conversa, atividades socioeducativas, 

artísticas e reflexões, tendo em vista que os discursos dos moradores mais novos 

pareciam viciados e influenciados pelas tentativas de folcloristas, pesquisadores e 

instituições públicas para definir as práticas populares da cultura, prevalecendo, muitas 

vezes, visões reducionistas, fragmentadas e generalizadas sobre as aparições de Acupe.    

É nesse mesmo período de intensificação das atividades que assumo a liderança 

do Nego Fugido e, paralelamente, meu corpo passa a ser aquele que evoca o Capitão 

do Mato, a fim de resgatar sua função narrativa na manifestação, a partir dos gestos, 

atos, impulsos e expressões corporais, já apresentados no capítulo anterior, e que me 

acostumei a presenciar, na figura dos mais antigos e que, naquele momento, considerava 

enfraquecida e descontextualizada. Evocar as imagens monstruosas dessa figura e 

assumir a liderança do grupo para mediar as relações, internas e externas à comunidade, 

na tentativa de reorganização social por meio dos projetos socioeducativos, parece 

encontrar nos escarros do Capitão do Mato a saliva que alimenta o desejo na busca da 

cidadania e de dignidade da população de Acupe.  

 Além do processo de investigação sobre poéticas e formas operantes nas 

aparições, o Laboratório de Sensibilidade desenvolvia, ainda, algumas ações, como 

curso de reforço escolar para criança, aula de capoeira, exposição permanente de 

fotografias para visitação de estudantes de escolas públicas e particulares, curso 

preparatório para os exames do ENEM, eventos e rodas de conversas com mestres e 

mestras da cultura local. 

  



256 
 

     Fig: 48 Atividades realizadas no Laboratório de Sensibilidade                                                                                                                                                            
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             Fotos do acervo pessoal, 2014 a 2017   

 

As atividades do Laboratório de sensibilidade foram o principal alicerce para a 

concepção do projeto Acervo Afro-indígena do Recôncavo - Casa do Nego Fugido, 

que está sendo construído através de ações de mobilizações coletivas, sem recurso 

público, dos participantes do grupo, da comunidade de Acupe e de sociedade civil - 

amigos (as), parceiros e instituições que reconhecem a importância das manifestações 

culturais para a história e memória do povo do Recôncavo.
108
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  O projeto de Arquitetura foi desenhado com a colaboração de Pedro Alban na época recém formada 
pela Universidade Federal da Bahia.  
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         Fig. 49 Acervo Afro-indígena do Recôncavo, em construção (mobilização conetiva) 

 

 Foto: Monilson Mony Tolonã (Acervo Casa do Nego Fugido) 
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 Em 2020 e 2021 intensificamos as atividades do Acervo Afro-indígena, que até 

o momento está com 80% do espaço físico construído, justamente durante a pandemia 

do Covid 19. Nesse momento, políticas de incentivo e apoios à produção cultural no 

Brasil, principalmente através dos editais públicos – aos quais o Nego Fugido nunca 

recorreu nem foi contemplado-, foram interrompidas, por mudanças na condução dessas 

políticas e das consequências diretas da pandemia. Os integrantes do Nego Fugido 

fizeram um movimento contrário – que talvez caracterize as nossas formas de 

resistências -, avançaram com a obra, buscando parceiros que garantissem a autonomia 

dos trabalhos socioculturais, mantendo a aparição ao largo das políticas hegemônicas e 

oficiais, caminho que fortalece a salvaguarda, a memória, as formas de produção de 

conhecimento, os saberes e práticas tradicionais locais.  

 O projeto Casa do Nego Fugido pretende abrigar um acervo físico com 

exposição permanente de fotos, objetos sagrados e instalações artísticas que tematizam 

sobre a história e a cultura do Recôncavo, uma biblioteca de conteúdo direcionado à 

cultura afro-indígena e atividades com ênfase nas práticas e saberes da população do 

Recôncavo e o acervo digital (plataforma Devolver), desenvolvido em parceria com 

instituições públicas e privadas da região.   

 Embora o trabalho realizado no Laboratório de Sensibilidade não tenha se 

concretizado como elemento fundamental ou principal objetivo de investigação dessa 

pesquisa, contribuiu significativamente para a minha elaboração e reflexão acerca das 

relações que se estabelecem entre as práticas e saberes das culturas de terreiro e do fazer 

artístico e da formação no campo das artes cênicas. Do ponto de vista prático, o trabalho 

de investigação artística com as crianças e os jovens sobre a Mulher da Trouxa e a 

Bananeira que Sangra aconteciam em duas etapas. No primeiro momento, recolhi as 

várias versões dos relatos sobre a fantasma da Mulher da Trouxa com os moradores de 

Acupe e, em seguida, produzíamos palavras, versos, contos, cantigas, imagens, 

ilustrações, gestos e ações cênicas a partir de uma provocação: o que carrega no orí a 

Mulher da Trouxa?  

 Em um momento posterior do processo, especificamente com o grupo das 

crianças, passei a explorar a linguagem do drama televisivo a partir das novelas exibidas 

nas TVs abertas. Tal escolha foi motivada por ser a novela parte do cotidiano e do lazer 

das crianças, única referência do que poderiam identificar como uma prática cênica.  Ou 

seja, a mídia de massa que, a meu ver, atende aos interesses da propagação do ideário de 

forças globais capitalistas e colonizadoras, foi por mim utilizada como recurso para dar 
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início a um fazer artístico e, ainda que consciente de que as bases sobre as quais 

desejava fundar o trabalho eram as culturas de terreiro, criei uma estratégia de 

aproximação com os jovens e crianças a partir das suas referências imediatas. Assim, no 

início das atividades, solicitava que as crianças assistissem, em casa, as suas novelas 

favoritas, atentas às cenas que mais lhes chamavam a atenção e, durante os encontros, 

pedia que mostrassem palavras, frases, imagens, gestos, registrados em papel ou 

codificados por elas, sem intervir nas cenas trazidas para a aula.    

 

   Fig: 50 Reprodução de cenas de novela durante as aulas 

     Foto: Acervo pessoal, 2016   

 

 As atividades aconteciam num ambiente de descontração e espontaneidade, 

utilizando cantigas e brincadeiras de terreiro conhecidas pelas crianças da comunidade, 

como recurso de ambientação e mediação das atividades cênicas propostas. Embora não 

houvesse um cuidado com a formalidade de texto ou preocupação com figurinos e 

objetos cênicos, disponibilizava alguns recursos (panos, estandartes, objetos, 

instrumentos musicais, máscaras, pneus, lençóis etc), para incentivar a criação, e 

solicitava que levassem para o espaço roupas que pudessem aproveitar como figurinos. 

Tais objetos e recursos eram apropriados e adaptados a partir das necessidades e 

criatividade das crianças, sem a minha interferência.  
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 Um outro aspecto, que me inspirou a utilizar as cenas de novelas como ponto de 

partida para o início das atividades das aparições cênicas (dança-teatro-música), foi 

refazer o meu primeiro contato com o teatro, através de Roquinea Bulcão, filha de Dona 

Santa e minha professora de teatro durante a infância e adolescência. Tia Nea, como 

costuma ser chamada, contava que, logo após a chegada da eletricidade em Acupe, 

quando era pequena, só algumas famílias tinham televisão e transformavam a sala de 

suas casas em sessões de cinema. Ou seja, a maioria dos moradores pagava para assistir 

aos filmes e às novelas da TV TUPI. Como a sua família era grande e não tinha 

condição de pagar para que todos pudessem assistir às sessões, eles juntavam o dinheiro 

para ela comprar o ingresso, já que percebiam, ainda na infância, a sua desenvoltura e 

interesse, um talento para a arte teatral. Porém, quando ela retornava da sessão, tinha o 

compromisso de reproduzir as cenas, sobretudos das novelas, para que todos 

acompanhassem as histórias, através de suas releituras das cenas. Para Tia Nea, as 

novelas da sua época – anos setenta - eram diferentes das que assistíamos – década de 

noventa -, com cenas e histórias curtas e fragmentadas. Assim, na hora de reencená-las, 

ela agregava histórias, mitos, os saberes e práticas engendradas de seu cotidiano, de sua 

realidade social, fazendo de sua família plateia de suas adaptações, de seus “espetáculos 

de teatro”. É exatamente essa passagem, da novela de televisão para as narrativas que 

envolvem a comunidade que me interessava observar, pois identifico, aí, um processo 

de deslocamento dos recursos “dramáticos” para abordar temas que dialogam com as 

aparições de julho - na medida em que tratam do processo escravocrata - mas que se 

aproximam, de outra forma, das circunstâncias e dos movimentos de resistência e de 

enfrentamento dos sistemas escravocratas. 

 Muito talentosa e autodidata, Tia Nea produziu, escreveu e dirigiu várias peças 

de teatro de rua e em escolas públicas de Acupe e do Recôncavo, com o grupo Unidos 

para mostrar. Sua forma de mediação ou direção nos ensaios era dinâmica e, na minha 

percepção, calcada em habilidades adquiridas com a cultura oral: evocava provérbios 

populares, cantigas e palavras chaves para indicar o percurso da criação de textos, dos 

gestos, das expressões e do tipo e modulação de voz dos personagens, ou seja, partia da 

relação entre a palavra e a imagem, nessa ordem, para criação das cenas, embora 

trabalhasse com textos escritos por ela, na maioria das vezes. O espetáculo Os negros 

querem liberdade, em que também atuei, em uma de suas versões, um personagem de 

“senhor de engenho mestiço”, narra a história de luta por liberdade de duas mulheres 

negras escravizadas no período colonial.  
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 Telegi é uma negra livre, filha de uma grande sacerdotisa e líder espiritual do 

candomblé que perdeu sua liberdade ao ser capturada pelo senhor engenho, que a 

escraviza e a torna sua serva sexual. Grávida do senhor, Telegi é colocada no tronco a 

mando da esposa do fazendeiro, e sua filha Tainá nasce em meio às dores das chibatadas 

do feitor. Ainda que sua morte tenha sido ordenada pela senhora baronesa, após o parto 

de sua filha, Telegi é salva pelo feitor, negro, que não consegue cumprir a ordem ao 

ouvir seus gritos de evocação ao Orisá Ogum, o senhor da guerra.  

 O tempo passa e a história se repete: o noivo da filha branca do senhor de 

engenho se apaixona por Tainá, que permanecera no engenho na condição de 

escravizada. O interesse do senhorzinho pela “bastarda” desperta a fúria de seu pai e da 

baronesa, que a coloca no tronco para ser chicoteada. É sua mãe Telegi que, 

restabelecida e na condição de liberta, manifesta as energias de seu orixá de orí (dono 

da cabeça), e retorna à fazenda para resgatá-la, instaurando um levante dos escravizados 

da fazenda, que colocam o senhor de engenho e sua família no tronco para açoitá-los. 

 A fábula da luta de mãe e filha por liberdade, aparentemente, não está 

relacionada ao ato da prisão do rei de Portugal, pelo menos não se admite 

especificamente essa relação entre eles. No entanto, localizo, no seu enredo, uma forte 

similaridade que, para mim, demonstra a influência da narrativa do Nego Fugido na 

encenação de os negros querem liberdade. Além do aspecto narrativo, todas as cenas, as 

pulsações, os ritmos e os corpos dos personagens da peça, eram impulsionados pela 

força, energias e habilidades de guerra de Ogum, evocados na cantiga criada por Tia 

Nea e, em cena, soprada pelo personagem de Telegi:  

Senhor Ogum 

vencedor de guerra, 

venha ver, a triste vida 

que essa pobre negrinha leva! 

 

  Relembro os primeiros dias em que ingressei no grupo e identifico, hoje, 

aspectos de condução do processo de criação, a exemplo da relação entre palavra e 

imagem. Tia Nea chegou no local do ensaio, anunciou o início dos trabalhos e, sem 

delongas ou aquecimento corporal, puxou essa cantiga para nos induzir ao ritmo da 

pulsação e ao  jogo cênico proposto pela peça - Teria nessa cantiga de / para Ogum, 

elementos de oriki subterrâneo, capaz de evocar em mim a personagem e a energia de 
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guerra, que vou enfrentar anos depois no Nego Fugido, na encenação de uma fábula 

sobre a escravidão e justiça?  

 Na época em que participei da peça não era iniciado no candomblé, porém, Lonã 

(Esú caminho) e Tolonã (Ogum) parecem que já estavam lá, apontando, por linhas 

tortas, o caminho que iria trilhar como ator social de Acupe, ao assumir um papel e 

liderança na comunidade, e as consequências que esse destino poderia causar na minha 

vida e influenciar a forma como deveria agir diante dos conflitos sociais de uma 

população, ainda refém de uma sociedade racista, capitalista e patriarcal.   

 Ao desatar o nó da trouxa do fantasma, ouvindo e materializado em cena as 

práticas sociais, brincadeiras e relatos dos moradores com os jovens e as crianças do 

Laboratório de Sensibilidade, emergem várias histórias na comunidade sobre violência 

contra a mulher que, influenciada pela cultura do patriarcado (sistema social de 

estrutura e relações machista que favorece os homens, principalmente o homem 

branco), as colocam como culpadas dos próprios abusos e das opressões sofridas, além 

de uma forte aproximação da fantasma com um dos itáns de Nãnã, que relata o 

abandono de seu filho Azunsú-Omolu-Obaluayê na lama e nos manguezais, à beira-mar.  

 Nesses relatos, a Mulher da Trouxa tem sua identidade cruzada com Nãnã - a 

partir do que ouvi durante a investigação – que, arrependida pelo abandono do seu filho 

primogênito, é condenada a vagar pelas ruas das cidades litorâneas para reencontrar seu 

filho e se “redimir de seu pecado”, como mencionado no início. Mas, no trabalho de 

pesquisa com os jovens, foi a/o orisá Oyá Igbalé que surgiu como força criativa na 

produção de texto, como aparece no microconto exposto acima.     

 A apropriação de relatos e imagens das figuras femininas e encantadas, atrelada 

às cantigas do Nego Fugido e às brincadeiras sem a produção escrita, tudo aflorou 

como potencialidades de jogos cênicos e teatrais dos participantes, com ritmos, gritos, 

impulsos, danças, gestos e expressões faciais e corporais. 

 

Fig: 51 Criação de pequenas cenas a partir dos estudos com a Mulher da Trouxa 
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 Foto: Acervo pessoal, 2016.    

 

 Vele a ressalva de que, durante as atividades artísticas do Laboratório, tanto com 

as crianças como com os adolescentes, não havia a intenção de montar um espetáculo de 

teatro ou de dança. O que estava em jogo, naquele momento, era vislumbrar caminhos 

metodológicos que ampliassem a minha percepção de uma poética cênica que tem como 

fundamento os conhecimentos que se revelam na aparição, identificando as 

potencialidades expressivas da cultura local – da cultura de terreiro – como meios e 
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ferramentas para conduzir processos criativos no campo das artes cênicas. Nas aulas, 

especificamente com as crianças, durante todo o processo, não houve discussões ou 

explicações sobre os orikis ou neo-orikis, no entanto, a busca para identificá-los nas 

histórias, nas cantigas e nas corporalidades dos participantes mediava todas as 

atividades investigativas do Laboratório de Sensibilidade.  

 As histórias sobre as poesias dos orikis africanos e a encenação das histórias dos 

“Odus de Ifá”, realizadas por Nefertiti Burton nas escolas públicas dos Estados Unidos, 

sobre as quais ouvi relatos em sua palestra em São Paulo, também influenciaram o 

trabalho em Acupe. No artigo Encenando a oralitura sagrada yorubá para audiências 

laicas, a diretora teatral discute a “pertinência e a eficácia” da adaptação cênica da 

poesia oral sagrada do povo yorubá, direcionada ao público jovem e adultos do EUA. A 

perspectiva do “odu de Ifá” que a pesquisadora explora é a dos poemas sagrados que, 

para ela, operam em múltiplos níveis, oferecendo fábulas exemplares para jovens e, ao 

mesmo tempo, transmitindo histórias, receitas medicinais, sabedorias tradicionais e 

mistérios, ainda maiores, para os adultos. 

 Segundo a pesquisadora, essas histórias são representações de um sistema ético e 

espiritual que sustenta a vida yorubá e através do uso da poesia, do simbolismo e da 

metáfora, eles representam e exploram as lutas da existência humana. (BURTON, 2017, 

117) Burton comenta como os fragmentos da oralitura sagrada yorubá são adaptadas em 

encenações teatrais nos Estados Unidos, e como revivem os conflitos dramáticos, os 

casos amorosos e de paixões entre os orixás, em meio a toques de tambores e danças, 

geralmente de forma generalizada e não relacionada às divindades em questão. Ela 

questiona que raramente, ou nunca, o material é contextualizado ou introduzido, sendo 

explorado e encenado meramente como “drama folclórico”.  Se, por um lado, a ausência 

do amplo reconhecimento sobre o sistema de crenças yorubá nos EUA, que tem uma 

educação afrodescendente negada nas escolas e universidades públicas pela supremacia 

cristã, contribui para que a apresentação em palco das práticas da cultura yorubá (jogo 

de Ifá, ebó e sacrifícios) seja mais aceita ou tolerada pelo público, por outro, gera uma 

percepção folclorizada das práticas sagradas oriundas das cosmo-percepções africanas.  

 Burton relata três experiências de adaptação de Odus para a montagem de 

espetáculo realizada por ela, tanto com estudantes de escolas públicas como com atores 

interessados em aprender sobre a cultura tradicional africana, e com mente aberta o 

suficiente para tratar o material de maneira respeitosa, mesmo quando não pudessem 
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compreendê-la totalmente, expandindo seus alcances artísticos, ao acolher uma estética 

iorubana.  

 A primeira adaptação é do ese (capítulos que compõem os livros de Ifá) do Odu 

Ogbe Gunda, “que o Dr Wande Abimlola intitulou A escolha de Orí na casa de Àjàlá”. 

A segunda adaptação foi o ese do Osa Meji, “publicado em 16 Great Poems of Ifá, 

como ‘The Great Conflict Between Aye and Orun, Or Why Vulture Has a Bald Head 

and the Child Suchs Its Mother’s Breast’ (O grande conflito entre Aye e Orum, ou por 

que a Abutre tem a cabeça careca e a criança suga o seio da mãe (ABILOLA, 1975)” 

(BURTON, 2017). Refletindo sobre o processo de criação, a pesquisadora descreve as 

dificuldades e desafios acerca da autenticidade dos aspectos sagrados e de sua 

apropriação diante dos estereótipos e desconhecimento da tradição yorubá por mentes 

instruídas pela cultura ocidental, hegemônicas, o que dificultava a percepção de uma 

consciência dos valores simbólicos sagrados pelos participantes.  

 No percurso da sua escrita, Burton vai lançando perguntas para os “artistas do 

teatro” que estejam ou pretendem trabalhar com fontes da oralitura yorubá, o que 

evidencia a complexidade na transposição desses saberes na montagem de espetáculos: 

Qual é o objetivo de minha produção? Quem é minha audiência? Eu tenho o 

conhecimento e a compreensão necessária para encenar esse material? Caso contrário, 

que recursos estão disponíveis para me ajudar a me preparar para essa empreitada? 

Que ideias ou estereótipos minha produção introduz ou reforça acerca da cultura e da 

religião yorubá tradicional? Qual é a minha responsabilidade para com o material? 

Qual é o espaço disponível para a licença artística?  

 Do ponto de vista da produção, diz a pesquisadora, surgem, ainda, outras 

questões: Como se trabalha com intérpretes, cenógrafos e técnicos que não estão 

familiarizados com essa cultura? O uso de objetos sagrados é adequado? O que 

constitui ‘autenticidade’? E, [...] para um diretor de teatro consciente, a questão se 

torna: como encenar a ação do poema de forma a esclarecer a história e, ao mesmo 

tempo, respeitar a cultura? [...] Mas, qual é a aparência, a sensação, a sonoridade 

desse mundo? Como fazer para dar vida a ele como elementos de produção limitados e 

intérpretes não familiarizados com a textura e os ritmos da vida yorubá? (BURTON, 

2017). 

 Os questionamentos de Burton são carapuças que nos servem, haja vista se tratar 

de uma cultura de idioma tonal e um sistema rico, complexo, ainda muito pouco falado 

e compreendido na África e em suas diásporas, possibilitando possíveis equívocos na 
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folclorização das oralituras sagradas iorubanas, embora haja uma maior familiaridade 

com essa tradição em algumas partes do território brasileiro, em comparação aos EUA. 

Burton conta que a licença artística é um componente necessário e vital ao processo 

criativo, porém as liberdades tomadas sem o benefício de uma pesquisa cuidadosa e 

uma orientação especializada muitas vezes confundem ou desorientam as audiências 

fascinadas pela iconografia e cosmologia yorubá (BURTON, 2017, p.124).  

 A terceira montagem - Who Needs A Habitat Anyway?’ (Afinal de contas, quem 

precisa de um habitat?) -, baseada na oralitura sagrada utilizada pela diretora americana, 

‘aponta para um trânsito (deslocamento) ou encruzilhada entre oralitura sagrada e o 

território dos participantes, algo mais próximo do que tenho investigado a partir da caça 

aos orikis subterrâneos nas cantigas do Nego Fugido. Nessa montagem, diz Burton, os 

personagens lidam com problemas ambientais causados por sua própria falta de 

preocupação com a natureza e por se recusarem a respeitar as demais criaturas que 

possuem energia vital. As ações foram transferidas para Kentucky (aproximando da 

geografia e relação socioambiental dos participantes) e evitando a menção às 

adivinhações, aos orixás, aos instrumentos sagrados ou aos sacrifícios. Sendo assim, sua 

relação com a poesia sagrada é, deliberadamente, obscura e não exige, de quem dirige, 

concebe ou interpreta a peça, qualquer conhecimento especial, mas a consciência da 

temática e da origem em uma arte africana. A esse respeito, relata Burton: “Embora o 

cerne dessa história venha de uma origem sagrada e seja coerente com o propósito 

daquele odu, ela não tem a espiritualidade nem a importância cultural centrada nos 

africanos presentes em minhas duas peças anteriores” (BURTON, 2017, p.127). A 

pesquisadora reconhece, na terceira montagem, tanto para os atores quanto para a 

plateia dos espetáculos uma potencialidade cênica, com a articulação da tradição yorubá 

com a realidade sociocultural dos negros na diáspora.   

 Burton acredita que a pesquisa e a utilização da oralitura do odus no EUA pode 

reforçar o sistema de ensino em todos os níveis e ajudar na construção de uma 

consciência crítica social e política da população negra marginalizada. Da mesma 

maneira, também reconheço a importância das manifestações culturais de Acupe, nas 

quais estamos diante dos medos e memórias traumáticas, e evoco a alma penada do 

Capitão do Mato para reconstituir, na comunidade, uma consciência crítica social e 

política destruída pelo regime escravista.  

 O Capitão do Mato é exemplo negativo do processo da mestiçagem no Brasil. 

A figura social onde o sistema opressor terceirizou sua violência, construiu a imagem de 
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um traidor, desalmado, um mestiço de moralidade duvidosa, herdado do automatismo 

impulsivo das “raças inferiores”. Ele é o monstro construído pela violência colonial que 

o vitimou e se apropriou do significado de sua complexa existência como ser humano. 

Peça fundamental da engrenagem colonial, é o fantasma que insiste em assombrar as 

comunidades negras e periféricas das diásporas ao se confrontarem com a própria 

realidade social. A figura é a imagem e semelhança da encruzilhada, oriunda do 

colonialismo. Ele beija e escarra a encruzilha, lugar onde fortalecemos nossa relação 

com as energias dos orixás e da ancestralidade, e alimentamos nossa relação com a 

natureza e depositamos nossa fé na cura das enfermidades da vida por meio do ebó e do 

sacrifício. No entanto, é na própria encruzilhada que escarramos os sentimentos 

humanos mais sombrios: ódio, inveja, ciúmes, individualismo, racismo, etc. e, 

paradoxalmente, essas ações humanas mancham a relação com as energias do espaço 

sagrado com depósitos de objetos e alimentos que não são retirados ao final do ritual, 

transformando a encruzilhada em um depósito de lixo dos terreiros. Para mim, 

manifestar o Capitão do Mato nas tardes dos domingos de julho é estar diante do 

espelho colonial, mas é, também, denunciar a face branca, maquiada pela política do 

embranquecimento que ocultou e continua ocultando a cultura e as formas de produção 

de artes dos povos subalternizados.  

 Aa experiências adquiridas durante minha adolescência e juventude nos ensaios 

do grupo Unidos para mostrar, encenando um mestiço e perverso senhor de engenho, 

abriu caminhos também para pensar, nos dias de hoje, os aspectos cênicos de aparição 

no Nego Fugido. Ultrapassando as reflexões sociológicas, creio que a pesquisa de 

Burton com os “Odu de Ifá”, nos EUA, e as experiências da caça os orikis subterrâneos, 

em Acupe, possibilitam vislumbrar caminhos de uma perspectiva pedagógica com 

pilares nas oralituras sagradas, que contempla, nas suas estruturas, as cantigas, objetos 

simbólicos e sagrados da tradição afro-indígena, o tempo espiralar, os ritmos de 

tambores, as danças circulares capazes de evocar energias e forças ancestrais e as 

palavras salivadas por Inuegbarijo (Esú, a boca que tudo come/ tudo fala), como 

também estados emocionais, com base na presença de figuras e personagens teatrais, em 

diálogo ou deslocamento para espaço de produções cênicas.  
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O racismo epistêmico e a soberania da arte negra 

 

Acupe, em algum ano no final da década 1980. Uma família branca migra para a 

comunidade, marcada com o sangue dos corpos negros derramados pela tragédia social 

da escravidão. Na escola pública da comunidade, de conteúdo organizado para manter a 

lógica colonizadora e racista, uma criança recém-chegada assiste a uma aula 

privilegiada, no colo de uma professora negra, algo que jamais aconteceu com as 

crianças da comunidade.  Enquanto transmite o conteúdo da aula, a professora, 

admirada pela “beleza branca” da criança, penteia lentamente seus longos cabelos para 

uma plateia com 30 ou 40 crianças pretas, amontadas na sala de aula e lança as 

seguintes palavras: olha como ela é linda...!  O fenômeno de migração de uma família 

parecia uma cena de tortura para crianças quilombolas, criadas pela política ideológica 

do “branqueamento”, na medida em que mesmo em um território quilombola, se 

reafirma, a todo momento, a superioridade da beleza do branco diante do negro.  

O doutor Kabengele Munanga defende que o fim do sistema escravista, em 

1888, coloca aos pensadores brasileiros uma questão até então não crucial: a construção 

de uma nação e de uma identidade nacional. No livro Rediscutindo a mestiçagem no 

Brasil. Identidade nacional versus identidade negra, o congolês e professor da 

Universidade de São Paulo-USP reabre a discussão sobre os fundamentos da ideologia, 

do conteúdo simbólico, e político, da mestiçagem no contexto atual, marcado pelos 

esforços constantes de busca e defesa das identidades múltiplas. Kabengele Munanga 

defende a hipótese de que o processo de formação da identidade nacional no Brasil 

recorreu aos métodos eugenistas, visando ao embranquecimento da sociedade 

(MUNANGA, 1999, p.15).   

A problemática que Munanga nos impõe pensar é “[...] tendo em vista a nova 

categoria de cidadão: os ex-escravos negros. Como transformá-los em elementos 

constituintes da nacionalidade e da identidade brasileira quando a estrutura mental 

herdada do passado, que os considerava apenas como coisas e força animal de trabalho, 

ainda não mudou?” (MUNANGA, 1999, p.51). Em Acupe, a atenção e o cuidado da 

professora direcionados para a criança recém-chegada ilustra a permanência, quase cem 

anos depois, e a solidez de um ideário de embranquecimento que atravessa 

cotidianamente as comunidades periféricas, majoritariamente pardas e negras (na 

medida em que sequer se reconhece os indígenas como parte destas comunidades).  
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  No seu estudo, Munanga escancara as teorias racistas da época e que até hoje 

sustentam a superioridade dos brancos europeus, diante dos negros e indígenas, e 

fortalecem o “mito da democracia racial no Brasil”.   

 

O mito de democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica 

e cultural entre as três raças originarias, tem uma penetração muito 

profunda na sociedade brasileira: exalta a ideia de convivência 

harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos 

étnicos, permitindo às elites dominantes dissimular as desigualdades 

e impedindo os membros das comunidades não brancas de terem 

consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são vítimas na 

sociedade. Ou seja, encobre conflitos raciais, possibilitando a todos 

se reconhecerem como brasileiros e afastando das comunidades 

subalternas a tomada de consciência de suas características culturais 

que teriam contribuído para a construção e expressão de uma 

identidade própria (MUNANGA, 1999, p. 80).   

 

 

            O que está em jogo nessa relação de poder, diz respeito à influência negativa que 

poderia resultar da herança inferior do indígena e do negro nesse processo de formação 

da identidade étnica brasileira. Ou seja, a pluralidade racial nascida do processo colonial 

representava, na cabeça dessa elite, uma ameaça e um grande obstáculo no caminho da 

construção de uma nação que se pensava branca, daí que as discussões sobre “raça” se 

tornaram o eixo do grande debate nacional travado a partir do fim do século XIX e que 

repercutiu até meados do século XX (MUNANGA, 1999, p.51).   

 Andreas Hofbauer também comenta que, a partir do final do século XIX, a ideia 

do “branqueamento” se transformou num argumento importante para a elite brasileira 

(políticos e cientistas), que queria mudanças econômicas mas, ao mesmo tempo, 

mostrava-se preocupada diante das mudanças nas relações de poder estabelecidas, após 

a abolição. No artigo Raça, cultura e identidade e o “racismo no Brasil”, o pesquisador 

argumenta que o ideário do “branqueamento” parece uma característica importantíssima 

do racismo brasileiro e tem atuado como suporte ideológico das relações de poder 

patrimonial que se estabeleceram e se firmaram no Brasil. 

 A política do embranquecimento, defende o pesquisador, serviu à elite política e 

econômica do país também como argumento para promover uma grande campanha de 

importação de mão-de-obra branca europeia, o que teria como efeito colateral a 

marginalização dos negros na nova sociedade de classe que estava surgindo nos centros 
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urbanos do país (HOFBAUER, 2011). O que sobressai nas discussões propostas por 

Hofbauer é que ele aborda a ideologia do branqueamento como um fenômeno social 

genuinamente brasileiro, que surgiu no final do século XIX como uma adaptação das 

teorias raciais clássicas. Investigando tanto as análises “culturais-antropológicas” como 

as de caráter “sociológico”, o pesquisador afirma que a ideologia do branqueamento 

nasceu num momento de incertezas, no contexto histórico-político da transformação da 

sociedade escravista para um novo modelo social, o sistema capitalista. O 

branqueamento se desenvolveu e se articulou paralelamente ao regime escravista e 

sustentou as relações escravistas-patrimoniais, em uma fusão entre ideologia da 

escravidão e política do embranquecimento. Sua hipótese contraria as análises correntes 

que interpretam o surgimento do branqueamento como uma reação ao fim da escravidão 

e que, implicitamente, defendem que a escravidão e o branqueamento se excluem.  

 Para Hofbauer a escravidão e o branqueamento podem ser mais bem entendidos 

como fenômenos que se complementavam. Ele propõe negociações contextuais das 

fronteiras e das identidades que dividem aqueles que poderiam se organizar em torno de 

uma reivindicação comum e faz com que as pessoas procurem se apresentar no 

cotidiano como o “mais branco" possível, contribuindo para abafar a construção de uma 

reação coletiva (HOFBAUER, 2011). O pesquisador também defende que a lógica do 

capitalismo moderno não substituiu totalmente, ainda hoje, a lógica do patrimonialismo. 

Mesmo que os tempos tenham mudado e que já há algum tempo o Brasil tenha sido 

envolvido também pelas “forças globais” do capitalismo moderno, que tendem a 

burocratizar e racionalizar as relações sociais, é possível sentir a força do poder 

patrimonial que se baseia em redes pessoais de proteção e de dependência que continua 

atuando muitas vezes de forma latente, outras vezes de forma bem explícita. Ou seja, o 

racismo é um fenômeno social complexo: não se limita apenas à discriminação e à 

humilhação, mas é também o discurso sobre os processos de inclusão e exclusão 

(HOFBAUER, 2011, p 15, 16 e 17)  

  A discussão sobre a relação entre escravidão e política do branqueamento é um 

assunto complexo e denso e requer tempo de estudo e uma bibliografia específica para 

penetrar em uma temática tão complexa, o que não é o objetivo desse estudo. Porém, 

ainda que de forma sintética, as análises de Munanga e Hofbauer permitem reconhecer 

de que forma as comunidades tradicionais, a exemplo de Acupe, que se constituem 

essencialmente pela resistência à escravidão, foram fortemente afetadas pelas políticas 
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genocidas de embranquecimento de sua população, especialmente no que tange aos 

valores culturais, religiosos, éticos, etc. que regem sua vida cotidiana. 

  Após a cena de tortura presenciada na sala de aula, ao sair da escola, fora de 

seus muros, os fantasmas emergidos das sombras das gameleiras, da mangueira espada 

e das bananeiras continuavam tomando as ruas da comunidade e assombrando seus 

moradores. As folhas de bananeiras acordadas durante a batalha da prisão do rei, 

ensinavam que aquela professora ainda não tinha incorporado a consciência crítica 

sobre a violência sofrida pela política do “branqueamento” que ocultava sua história e a 

beleza de seu próprio rosto. 

  A prisão do rei do Nego Fugido é a encenação da batalha dos “condenados da 

terra” (FANON, 1997) pela soberania. Nele os acupenses encenam a forma mais radical 

de contestação da escravidão. A aparição narra a história da resistência “contra- 

colonizadora” (BISPO, 2015) e antissistêmica que culmina com a derrubada da 

monarquia portuguesa. Nessa narrativa, o Nego Fugido parece desobedecer ao discurso 

oficial para reconstituir a história da escravidão no Brasil, colocando o negro como 

protagonista da sua liberdade. Também a vitória dos negros contraria o fato histórico de 

que todas as revoltas de escravizados no Brasil não deram certo: derrotados, os 

insurretos foram punidos com sentenças que variaram de morte a açoites, prisão e 

deportação. A aparição do Nego Fugido e a escravização do rei de Portugal, nas ruas 

de Acupe nos dias de hoje, também parecem denunciar aquilo que faltou após a 

abolição, em 1888, “a construção da igualdade” (ALBUQUERQUE, 2018, p.352). 

  A desigualdade e o exercício da soberania do colonizador no território 

colonizado são discussões também apontadas por Achille Mbembe pela perspectiva do 

biopoder. É a relação de poder que está direcionada à preocupação de Mbembe, cujo 

projeto central não é a luta pela autonomia, mas “a instrumentalização generalizada da 

existência humana e a destruição material de corpos humanos e populações”. (Mbembe, 

2018).  A proposta de trazer o Mbembe para essa conversa é promover uma batalha 

entre essas duais formas de soberanias: a soberania do colonizado e a do colonizador.  A 

soberania a que me refiro aqui é a da batalha contra a opressão e a utilização do corpo, 

da memória traumática e o imaginário da morte (mito de Iku) como arma de guerra 

contra a soberania e uso da força do colonizador. Para isso utilizo o ato da encenação da 

revolta dos negros contra a escravidão como ponto de partida e caminho possível para 

responder aos questionamentos de Mbembe acerca do lugar que é dado à vida, à morte e 

ao corpo humano nessa guerra política, entendendo a política aqui na perspectiva do 
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autor, como uma forma de guerra. Afinal, se a guerra “é tanto um meio de alcançar a 

soberania como uma forma de exercer o direito de matar”, como alerta Mbembe, ela é 

também a única forma de os “condenados” conquistarem a soberania, como sugere 

Frantz Fanon.  

 Frantz Fanon defende que para os condenados do território colonizado só há 

duas alternativas: a servidão ou a soberania, e essa última só é possível se conquistada 

por luta armada (FANON, 1997, p.7). Para ele a luta armada libertária é o motor que 

impulsiona o colonizado, que está sempre preparado para a violência. Desde seu 

nascimento o colonizado percebe claramente que este mundo estreito, semeado de 

interdições, não pode ser reformulado senão pela violência absoluta. (FANON, 1997)  

 A aparição ou encenação de guerra escancara a face da Cultura de Terror e 

Espaço da Morte (TAUSSIG, 1993) como fenômeno de fisiologia e fato social que 

funcionou como mediador por excelência do controle sobre a população negra e escrava 

no passado e continua exercendo uma função colonizadora, mantendo a hegemonia ou a 

estabilidade da supremacia da cultural branca.  Na narrativa proposta pelo Nego Fugido 

verifica-se, ainda nos dias de hoje, um processo constante de resistência das populações 

negras em defesa da vida e do território, frente aos desafios do mundo contemporâneo, 

sobrevivendo em um longo processo histórico de dominação socioambiental, 

produzindo narrativas sobre o terror contra a cultura de terror, em uma contra-

colonização do poder e utilizando-se de uma arte e linguagens próprias, como armas de 

guerra, na luta por igualdade e soberania. O que se produz, consequentemente, é uma 

arte política, com estética insurgente e corporalidades potentes e vigorosas. Mbembe, ao 

comentar sobre a resistência do colonizado à soberania do colonizador, diz que “a morte 

está presente nele, sua presença define esse mundo de violência, mas, enquanto a morte 

está presente, estar sempre lá apenas para ser negada, nunca para nada além disso”. 

(MBEMBE, 2018, p.15). 

 Ao tingir seus rostos com a ancestralidade preta africana (matéria morta, 

carvão) a população de Acupe desmascara o mito da democracia racial brasileira, a 

mentira sobre a fusão harmônica entre as três raças (negra, indígena e europeia). A 

reconstituição cênica do passado impõe uma discussão epistemológica corpórea acerca 

de raça, etnia, identidade e racismo e instaura, diante do espelho coletivo acupense, a 

complexidade de um corpo carregado com o pó de uma maquiagem branca. Os 

movimentos antirraciais das comunidades tradicionais são lutas ancestrais, que formam 

a base da cultura de terreiro, sustentadas na transmissão oral e de seus fazeres artísticos 
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para a salvaguarda de saberes e práticas, sem influência dos movimentos de luta racial 

dos Estados Unidos, contra o regime do apartheid e/ou da Europa. No artigo Artes 

Cênicas Negras no Brasil: das memórias aos desafios na formação acadêmica, a 

pesquisadora e professora da Escola de Dança da UFBA, Amélia Vitória de Souza 

Conrado, lembra que “os povos negros africanos aqui submetidos à colonização e 

escravização branco-europeia, encontraram em suas práticas de danças, teatralizações, 

ritualidades, lutas e jogos de lazer oriundos de seus costumes comunitários, um meio 

estratégico de resistência e afirmação cultural [...]” (CONRADO,2017, pp.70,71). Uma 

arte que contesta os padrões sociais da relação de poder e submissão do povo negro e 

“reinventa novos significados”. Ao assumir o termo aparição, pretendo chacoalhar os 

fantasmas da comunidade de Acupe, para lembrar que o colonialismo destruiu e ocultou 

uma arte centenária produzida por uma comunidade quilombola não reconhecida pela 

maioria dos próprios movimentos de resistência e valorização da arte negra no Brasil. 

 Uma pesquisa que busca esboçar o quadro das experiências cênicas 

marginalizadas como o Nego Fugido, no esforço de fugir dos cânones do pensamento 

do teatro ocidental, não é possível sem enfrentar o paradoxo. Duas expressões centrais 

e, aparentemente, contraditórias são ressaltadas, desde o começo da discussão: aparição 

e invisibilidade. Se nos caminhos (capítulos) anteriores observo o contexto e os 

fundamentos da aparição, aqui, desejo fazer ressoar uma reflexão sobre a invisibilidade 

dessa arte.  

 Em Aristóteles ou o Vampiro do Teatro Ocidental, Florence Dupont coloca em 

questão a ideia de que o teatro, tal qual conhecemos hoje, teria sido inventado há mais 

de 2500 anos na Grécia e expõe o processo complexo no qual as manifestações 

produzidas na Europa se afirmaram e se afirmam como modelo e origem de uma 

concepção de teatro universal. Tal tradição fez de Aristóteles, desde o século XVII, um 

álibi para um teatro no qual a primazia é do texto, isolado de outras artes da cena, como 

a dança, a música e o canto, “... um teatro em ruptura com tradições teatrais do resto do 

mundo, sejam os teatros indianos, chineses, balineses, japoneses ou persas, sejam os 

espetáculos ritualísticos que encontramos no Megreb, na África ou na América - todos 

lançados para as margens” (DUPONT, 2017). 

 A história da tradição teatral no Brasil não está apartada dos paradigmas e do 

enfrentamento sistemático de uma tradição que se baseia num modelo universalista de 

teatro e que toma a poética aristotélica como um cânone. A literatura e o modelo de 

teatro euro-ocidental ancorado aqui pelos padres jesuítas, foi um dos principais 
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instrumentos pedagógicos para a educação religiosa, no período que corresponde ao 

século XVI, quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal.  

 A origem do teatro no Brasil tem como precursores assuntos ligados à 

religiosidade, e as peças encenadas tinham objetivos de cunho religioso, didático e 

moral, apresentando personagens como santos, imperadores, demônios que, em algumas 

situações, eram representados de forma simbólica e alegórica, como o amor ou o temor 

por Deus, por exemplo. Essa tradição ganhou impulso a partir do Romantismo, o grande 

responsável por trazer forças ao teatro brasileiro no século XIX, impulsionado por 

célebres escritores e/ou artistas como Martins Pena, Gonçalves Magalhães, João 

Caetano, José Alencar e Machado de Assis.  

 Mas, a história do teatro brasileiro, no início do século XX, também foi 

marcada por um movimento ou um desejo de ruptura do “milagre” do teatro grego, 

forjado por Aristóteles. No ensaio As Três Revoluções Aristotélicas Florence Dupont 

traça um panorama dos movimentos de libertação da Poética no teatro europeu 
109

. A 

crítica da autora aponta a dificuldade das produções teatrais contemporâneas de fugir do 

projeto filosófico aristotélico. Para ela, mesmo que a época contemporânea pretenda 

rejeitar suas teorias,  

 

[...] o teatro moderno posterior ao século XVIII é, pelo contrário, cada 

vez mais aristotélico, realizando hoje em dia o projeto fundamental 

da Poética: colocar o texto no centro do espetáculo, e, no centro do 

texto, uma história, eliminar todo código de interpretação teatral, 

toda tipologia de personagens, toda tradição, colocar o espectador 

em posição de leitor, enfim, dar a um público abstrato o prazer do 

(re)conhecimento ( DUPONT, 2017, p.56) 

 

 

 Na segunda metade do Século XX, os palcos e a produção teatral do Brasil 

foram marcados por uma dicotomia: por um lado, havia uma insatisfação com os rumos 

das artes cênicas proclamada pelos críticos da época – e, para isto, importa observar que 
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 “Ao longo do tempo, houve muitas maneiras de as pessoas de teatro serem aristotélicas declarando-
se não aristotélicas. Segundo alguns historiadores, o período clássico foi a idade de ouro do 
aristotelismo; depois, o teatro europeu teria se libertado das garras  da poética  com o advento do 
drama. Outros localizam o fim do aristotelismo no meio do século XIX com a invenção da encenação. Em 
seguida, Brecht e o teatro épico teriam realizado plenamente esse teatro moderno, não aristotélico. Já 
Hans-Thies Lechmann faz coincidir o fim do aristotelismo com a chegada do teatro pós-dramático. 
Assim, a modernidade marcaria a morte do “teatro segundo Aristóteles”, seja qual for a data em que se 
fixe seu começo. Catherine Naugrette relata, assim, a história da estética teatral na Europa como um 
processo de abandono do aristotelismo, uma desconstrução progressiva do teatro clássico, que teria se 
completado nos anos 1960” (DUPONT, 2017, p.55 ).        
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os principais textos teóricos e críticos versavam sobre a decadência da arte dramática no 

Brasil – por outro, havia uma recepção totalmente contrária às experiências modernas 

que já se anunciavam nesse período. O desejo pela renovação dos palcos ocupava e 

criava expectativas de realizações nos críticos da época, ao mesmo tempo em que estes, 

geralmente, não reconheciam qualquer tentativa de transformação no panorama teatral. 

O movimento modernista e a crítica teatral com os antolhos que os impediam de olhar 

para as experiências cênicas que não fossem da Europa, alimentavam os conflitos em 

relação ao modelo de teatro a ser seguido por aqui. 

 Dupont traça um panorama dos vários movimentos teatrais, que criaram frentes 

de batalha e buscavam inverter o poder de uma teoria de “concepção elitista” que viciou 

a forma de fazer teatro no Ocidente e, no meu entendimento, no Brasil:  

 

No Ocidente, a revolta ruge regularmente contra Aristóteles – Brecht, 

Artaud ou Genet, para citar apenas alguns – mas raros são os 

revoltados que conseguem escapar da teia aristotélica. Kantor, 

Pirandello, Dario Fo, Bob Wilson. Talvez... Ao longo dos séculos, 

Aristóteles tornou-se cada vez mais “moderno”, atingindo o apogeu 

de sua influência com a invenção no século XX da “fábula” 

brechtiana. A história do teatro europeu moderno tem sido uma 

sucessão de revoluções aristotélicas, conduzidas, por vezes, contra o 

próprio Aristóteles. A utopia da Poética, um teatro escrito sem 

condicionantes externos, subordinado apenas às necessidades 

textuais, encenado ou não, vai progressivamente se realizar. A 

primeira revolução, que começa por volta da metade do século XVIII, 

instaura a ilusão. Goldoni afugenta Arlequim e as arlequinadas, as 

máscaras caem, o texto, sistematicamente conservado e reencenado, 

torna-se um monumento; Diderot inventa o que será a quarta parede 

e antecipa o cinema, o Verdadeiro triunfa contra o artifício; Talma 

interpreta Nero “nu” [...] A segunda revolução aristotélica, a do 

século XIX, é marcada pela irrupção do encenador, que toma o lugar 

do diretor de palco, antes um simples técnico do espetáculo... A 

terceira revolução aristotélica é aquela, no século XX, do 

distanciamento brechtiano... É a era da narrativa, da tirania do 

mythos. (DUPONT, 2017, p. 56, 57) 
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 Ao olhar para a realidade da história do teatro no Brasil, observa-se que há uma 

necessidade, cada vez mais urgente, de reconhecer outras formas de saberes e outras 

experiências cênicas que apontem para práticas pluriversais, diversificando as formas 

operantes de processos de criação que estão fora dos cânones do pensamento 

hegemônico da arte, sobretudo em países diaspóricos fundados em práticas 

interculturais. Mas, não é fácil escolher a opção decolonial e fugir dos cânones, porque 

a Europa não abre mão de ser a origem da arte e “continua a não reconhecer os teatros 

tradicionais como teatros de artes e teatros vivos”, da mesma forma que “a modernidade 

repudia aquilo que caracteriza as artes populares” diz Dupont:  

 

 

A modernidade em arte se caracteriza por uma ideologia de 

vanguarda: toda inovação é apresentada como uma ruptura com a 

tradição. E mesmo como quando alguns buscam reconectar-se com 

teatros tradicionais, pertencente a outros espaços geográfico ou 

histórico, não fazem mais que emprestar figurinos, técnicas de 

interpretação, ritmos musicais que não passam de fetiches do exótico 

(DUPONT, 2017, p.57).         

 

 

 A problemática da fetichização de figurinos, técnicas de interpretação, ritmos 

musicais a partir do descolamento de teatros tradicionais para outras realidades 

socioambientais da cena teatral, abordada por Dupont, reacende um debate sobre a 

apropriação dos aspectos meramente estéticos de danças, rituais e expressões culturais 

de comunidades tradicionais, fenômeno crescente nos últimos anos e analisado por 

alguns estudos no campo da sociologia e da etnomusicologia. (HALL, 2003; 

CARVALHO, 2004; IKEDA, 2013)  

 A pouca adesão ou ausência de pesquisa sobre pedagogia teatral que visem 

elaboração de procedimentos técnicos de atuação, cena e metodologias para processos 

de criação no âmbito das práticas culturais das comunidades tradicionais ou 

marginalizadas no Brasil, se dá, talvez, por uma abordagem que elege enxergar apenas o 

valor antropológico dessas práticas cênicas e que eclipsa seu potencial estético e 

poético. São inúmeros os exemplos desta invisibilidade, e já se pode identificar esse 

pensamento sobre as formas estéticas e poéticas da cultura popular na fala de alguns 

diretores ou encenadores, mesmo aqueles que atuam em um campo das artes da cena 
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com inclinações aos pensamentos sobre antropologia teatral
110

. Cito como exemplo a 

palestra realizada na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia-UFBA, pelo 

diretor de teatro Pino di Budo, sobre os vinte e cinco anos do projeto Cidades Invisíveis, 

realizado pelo Teatro Potlach, companhia que dirige
111

. Traduzida em português por 

uma interprete, o italiano comentou sobre a participação do Nego Fugido nos 

espetáculos em Salvador – Bahia, em 2005, e na Itália, em 2009. Segundo o mesmo:  

 

[Pino di Budo, 2018] Não há valor estético de práticas culturais 

como o Nego Fugido no campo da produção artística, e sim um valor 

antropológico reconhecido pelo espectador através do processo de 

transmissão de sabres das práticas culturais, corporais tradicionais, 

passada de geração em geração. Essa identificação fez do Cidades 

Invisíveis um sucesso no processo de formação de plateia, ao 

aproximar as produções refinadas dos nossos espetáculos com as 

manifestações tradicionais e os grupos de teatros populares de vários 

lugares do mundo, por onde o Potlach passou
112

. 

 

 Esse foi argumento do diretor italiano para justificar o sucesso de público em 

Cidades Invisíveis que foi pensado, segundo sua fala no encontro, mediado por um 

tradutor, para resolver o problema de falta de público dos seus “espetáculos refinados”. 

Outro exemplo que me parece relevante na reflexão sobre a desvalorização e 

invisibilidade das pesquisas no campo das artes cênicas e sobre as manifestações 

populares é que são raras as vezes que esta pesquisa, que se ocupa das aparições do 

                                                           
110

 A Antropologia Teatral criado na década de 1970 pelo pesquisador e diretor Eugenio  Barba refere-se 
“ao estudo do comportamento sociocultural e fisiológico do ser humano numa situação de 
representação” e identifica técnicas do trabalho do ator a partir de um processo comparativo com os 
vários estilos de interpretação teatral, seja no oriente ou no ocidente. O próprio autor admite que as 
pesquisas sobre Antropologia Teatral, “não são nada mais que particularmente um ‘conjunto de bons 
conselhos’, informações úteis para a prática cênica”. (BARBA, 1995).   
111

 O projeto Cidades Invisíveis “é uma forma específica de teatro de rua (ou teatro a céu aberto), 
realizado em espaços públicos como píeres, parques, praças, construções abandonadas, prédios 
universitários, etc. O Laboratório de Pesquisas e Experimentação Teatro Potlach (criado sob a influência 
do Odin Teatret e do conceito de teatro de grupo) tem cerca de 40 anos de existência e intensa 
atividade em todo o mundo. O singular Projeto Cidades Invisíveis (inspirado na obra prima de Ítalo 
Calvino) tem sido apresentado com grande receptividade há cerca de 30 anos em muitas cidades da 
Europa (Itália, Alemanha, Dinamarca, Inglaterra, Portugal, Espanha, França etc), nos EUA, no Japão, no 
Oriente Médio, Brasil (Rio, Londrina, Bahia) entre outros”.  
Consultado em:  http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/projeto-internacional-cidades-invisiveis-teatro-de-
rua-e-intervencoes-urbanas/. Acesso em: 30/ 08/ 2021.   
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 Informações em italiano no site: https://www.teatropotlach.org/citta-invisibili.  

http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/projeto-internacional-cidades-invisiveis-teatro-de-rua-e-intervencoes-urbanas/
http://www.ppgac.tea.ufba.br/pt/projeto-internacional-cidades-invisiveis-teatro-de-rua-e-intervencoes-urbanas/
https://www.teatropotlach.org/citta-invisibili
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Nego Fugido na comunidade quilombola de Acupe, não é questionada por estar 

associada a um programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São 

Paulo, principalmente por ser o primeiro programa no campo das Artes Cênicas no país, 

com estudos relevantes e influência predominante no campo da teoria e dos estudos 

teatrais. Nas participações em colóquios, ministrando oficinas, palestras ou jogando 

conversa fora com amigos, etc. sou questionado sobre a escolha em realizar esse estudo 

no campo das artes e instado a mudar o percurso da pesquisa, julgando, por antecipação, 

que a pesquisa em artes não me possibilitaria desenvolver um instrumental teórico e 

metodológico que atendesse à complexidade do estudo e, especialmente, seus aspectos 

políticos e identitários.  

 O aprisionamento dos saberes das ciências humanas é denunciado por Claude 

Lévi-Strauss, para quem “...a filosofia tem conseguido manter as ciências humanas 

aprisionadas num círculo por tempo demais, não lhes permitindo outro objeto de estudo 

para a consciência que não a própria consciência” (LÉVI-STRAUSS, 2011). Essa crítica 

à filosofia decorre da invalidade dos rituais tradicionais e conhecimento oriundo das 

práticas orais como formas de elaboração do conhecimento no campo das ciências 

humanas e, consequentemente, nas suas formas de simbolização e produção de arte. 

Lévi-Strauss lança críticas a algumas abordagens antropológicas acerca da maneira de 

pensar dos povos erroneamente denominados de “primitivos” e as define como outras 

epistemologias, pensamentos diferentes do pensamento científico. Para ele as 

comunidades tradicionais são movidas por uma necessidade ou um desejo de 

compreender o mundo que os envolve, a sua natureza e a sociedade em que vivem, e 

para atingirem este objetivo, agem por meios intelectuais, exatamente como faz um 

filósofo ou até, em certa medida, como pode fazer e fará um cientista. No entanto, 

contraditoriamente, o próprio Lévi-Strauss, nos seus estudos sobre Mito e Significados, 

defende um “divorcio necessário” ou apartheid, provocado pela ciência contra as velhas 

gerações de pensamentos místico e mítico, ocorrido nos séculos XVII e XVIII por 

influência de autores como Bacon, Descartes, Newton e outros, e afirma que há 

inferioridade na produção intelectual da população “sem escrita” (LÉVI-STRAUSS, 

2011, p11). 
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Mas desde já quero esclarecer um mal-entendido. Dizer que um 

modo de pensamento é desinteressado, e que é um modo intelectual 

de pensar, não significa que seja igual ao pensamento científico. 

Evidentemente que continua a ser diferente em certos aspectos, e 

que lhe é inferior noutros. E continua a ser diferente porque a sua 

finalidade é atingir, pelos meios mais diminutos e económicos, uma 

compreensão geral do universo – e não só uma compreensão geral, 

mas sim total. Isto é, trata se de um modo de pensar que parte do 

principio de que, se não se compreende tudo, não se pode explicar 

coisa alguma. Isto está inteiramente em contradição com o modo de 

proceder do pensamento científico, que consiste em avançar etapa 

por etapa, tentando dar explicações para um determinado número 

de fenómenos e progredir, em seguida, para outros tipos de 

fenómenos, e assim por diante (LÉVIS-STRAUSS, 2011, p.22). 

 

 Se há ressonância entre essa pesquisa com a comunidade quilombola de Acupe 

e o que se pode extrair das investigações antropológicas dos pensamentos elaborados 

por Lévi-Strauss, no livro Mito e Significado, “é que a mente humana, apesar das 

diferenças culturais entre as diversas fracções da Humanidade, é em toda a parte uma e 

a mesma coisa, com as mesmas capacidades” (LÉVI-STRAUSS, 2011, p.25) e a 

compreensão de que a forma de concepção do pensamento das comunidades 

tradicionais, “primitivas”, são diferentes, isso é extremamente fecundo ao nosso estudo. 

  Esse debate sobre a invisibilidade dos valores estéticos e operantes de 

construções cênicas oriundas das cosmologias fabricadas por outros centros de 

pensamento parece um exemplo significativo do que Walter Mignolo chama de 

“colonialidade do poder”, que nos permite suspeitar da mediação, e da colonialidade do 

pensamento, no contexto dos estudos das artes da cena que reproduz a perspectiva 

eurocêntrica e universalista, enraizada na ditadura da arte textual, escrita e da filosofia. 

Walter Mignolo faz uma distinção entre o período colonial - expressão referente à 

colonização espanhola e portuguesa - e a “colonialidade do poder”, denunciando que os 

estudos culturais e a pós-colonialidade em diversos lugares eram, na verdade, modas 

imperiais que estavam sendo importadas para a América Latina. Para ele, a 

“colonialidade do poder” continua viva e saudável, sob a nova forma de “colonialidade 

global”. Em contraste com suas experiências em países latino-americanos, nos quais a 

Europa mantém sua posição epistemológica hegemônica - ao passo que os Estados 

Unidos, principalmente depois de 1898, se transformou no “outro imperial”, Walter 

Mignolo encontrou no Brasil uma tendência mais crítica, sobretudo na figura do 
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geógrafo Milton Santos, e reconhece no país uma maior generosidade para receber e 

avaliar teorias “estrangeiras”, seja da Europa ou dos Estados Unidos.  Mas o que se 

mostra fundamental para dialogar com os estudos de Mignolo é a afirmação de que o 

pensamento decolonial vive nas mentes e corpos de indígenas e de afrodescendentes da 

América do Sul, na América Central e no Caribe, na medida em que esses povos ainda 

mantêm saberes que não estão vinculados aos conceitos e conhecimentos ocidentais, e 

sim, nas memórias gravadas em seus corpos por gerações e pela marginalização sócio-

política a que as instituições imperiais submeteram essas populações. O pensamento 

decolonial proposto por Mignolo tem uma genealogia epistêmica que não é 

fundamentada no grego e no latim, mas no quechua e no aymara, nos nahuatls e 

tojolabal, nas línguas dos povos africanos escravizados que foram agrupadas na língua 

imperial da região (espanhol, português, francês, inglês, holandês), e que reemergiram 

no pensamento e no fazer decolonial verdadeiro: Candomblés, Santería, Vudú, 

Rastafarianismo, Capoeira, etc. (MIGNOLO, 2008, p.291, 292). 

 Escolhi identificar uma epistemologia que se inscreve no corpo e que é 

transmitida pela ancestralidade a partir da relação da população do recôncavo da Bahia, 

fora do contexto do pensamento eurocêntrico e, para isso, atentei para as relações 

socioambientais e culturais produzidas nestes territórios, nos saberes e práticas que 

transitam e que são incorporadas pelas pessoas que vivem neles. Creio que é possível 

identificar e analisar outra epistemologia ou, melhor, a “desobediência epistêmica”, que 

se manifesta nas práticas socioambientais e corporais das comunidades quilombolas e 

indígenas e que produzem saberes territorializados. Não reconhecer a produção e a 

reprodução do conhecimento por meio do corpo e da cena, da relação corpo e natureza é 

invalidar a experiência social da comunidade quilombola e não reconhecer que as 

experiências sociais são constituídas de conhecimentos diversos, muitas vezes em 

tensões, pois “diferentes tipos de relações sociais podem dar origem a diferentes 

epistemologias” como defende Boaventura Souza Santos (SANTOS, 2009). Para validar 

um conhecimento, muitas vezes marginalizado, que é produzido ou reproduzido nas 

comunidades tradicionais, é necessário pressupor que não há uma epistemologia 

universal e reconhecer que o conhecimento acontece no interior das relações sociais.  

 Paulo Freire diz que só os oprimidos estão preparados para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora, só os oprimidos sentem “melhor” - eu 

acrescentaria, no corpo - o efeito da opressão e compreendem a necessidade da 

libertação, uma libertação que, para Freire, não acontecerá por acaso, mas pela práxis de 
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sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela (Freire, 

198, P.17). Aproximar as proposições de Paulo Freire da prática cênica insurgente do 

Nego Fugido é um esforço para compreender como, em uma guerra por liberdade - 

mesmo encenada - são deflagrados os elementos que se constituem em uma pedagogia 

do oprimido: “aquela forjada com o oprimido e não para o oprimido” (FREIRE, 1987). 

 A Professora Amélia Conrado relata as lutas de professores e estudantes negros 

nas universidades públicas pelo reconhecimento da arte negra e denuncia as relações de 

poder existentes nos espaços acadêmicos que “ainda hoje são marcados pelo 

‘colonialismo epistêmico’ e pela discriminação e preconceito à presença negra nesses 

ambientes e aos conhecimentos, haja vista que, no cotidiano, existem comportamentos e 

atos de racismo de professores, de diretores, de estudantes à funcionários, à estudantes à 

professores dessa referência étnica e cultural” (CONRADO, 2017, p.71). A 

pesquisadora da UFBA ressalta que no Brasil, “os grupos teatrais e de danças que 

trabalham com a cultura negra na perspectiva de apresentações cênicas são anteriores ao 

surgimento dos cursos das Escolas de Artes nessas especificidades, o que nos leva a 

problematizar por quais motivos esses conhecimentos não integram os currículos dessas 

instituições e ainda são pouco acessados” (CONRADO, 2017, p.72).     

 As reflexões da professora Amélia Conrado me fizeram lembrar de um 

episódio ocorrido durante o processo seletivo para ingressar no curso de doutoramento 

da Escola de Teatro da UFBA, para o ano de 2016, em que propus a aproximação do 

Nego Fugido com os estudos sobre as artes cênicas negras. Durante entrevista oral, 

etapa final do processo seletivo, uma professora branca, na presença de dois professores 

(as) negros, disse que eu “não tinha competência para desenvolver o projeto em artes” 

naquela instituição. A alegação da professora se pautava na compreensão de que minha 

formação acadêmica (graduação) não tinha sido em teatro. O que soou dissonante do 

seu questionamento foi o fato de eu ter chegado até a última etapa do processo seletivo 

com boa média e obtido nota 9,6 (nove vírgula seis) na avaliação do memorial. Além 

disso, a falta de formação nas artes cênicas e a suposta falta de competência para 

execução da pesquisa não fora questionada pela Universidade Estadual Paulista–

UNESP, instituição onde desenvolvi a dissertação Nego Fugido, o teatro das aparições.  

Esperei que os professores negros, na sala, reagissem ao que para mim se tratava de um 

ato de discriminação racial e epistêmico. Infelizmente, imperou ali, mais uma vez, a 

meu ver, a impotência diante do racismo institucional estruturado e incorporado na 

instituição de ensino público, então reagi - Se eu não tenho competências para falar de 
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minha comunidade, de minhas próprias memórias, quem tem?  Você, seus alunos?  

Após alguns elogios dos outros professores, nitidamente para amenizar a violência 

sofrida, saí da entrevista com a certeza de minha reprovação no processo seletivo. No 

ano seguinte, o mesmo projeto de doutoramento foi aprovado no Instituto de Artes da 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e na Escola de Comunicação e Artes 

da Universidade de São Paulo – ECA-USP.  

 Atualmente, professoras (es) pesquisadoras (es) das artes cênicas, sobretudo os 

pretos e pretas, têm combatido esse racismo epistêmico nos espaços acadêmicos e se 

esforçado para corrigir a “invisibilidade” da cena negra nas pesquisas sobre teatro no 

Brasil. 

 Não pretendo, na reta final das reflexões desse estudo, traçar um panorama da 

história do teatro negro no Brasil, trabalho realizado com eficácia por Evani Tavares 

Lima, na sua tese Um olhar sobre o Teatro Negro do Teatro Experimental do Negro e 

do Bando de Teatro Olodum (2010), em que a pesquisadora aborda as experiências das 

montagens e as especificidades das duas Cias, que dão nome ao título da pesquisa. 

Discorrendo sobre os conceitos e reflexões apontados por pesquisadores como Christine 

Douxami, Julio Moracen e Leda Martins e outras (os), a autora traça um percurso na 

história do teatro no Brasil, abordando os vários movimentos que buscaram corrigir as 

invisibilidades de negros e negras e combater o estereótipo dos personagens negros na 

dramaturgia do teatro brasileiro. A pesquisadora faz uma análise sob o ponto de vista da 

sua especificidade racial, afirmando que o teatro negro "é aquele cuja base fundamental 

é a afirmação da identidade negra associada a proposições estéticas de matriz africana, 

embasadas em questões existenciais e político- ideológicas negras” (LIMA, 2010, p.16). 

Usando a expressão o negro sob olhar branco, Evani discorre sobre a contribuição do 

teatro no “desserviço” da deturpação (estereótipo) da imagem do negro e da negra, ao 

submetê-los enquanto circunscritos numa área na qual somente lhe fosse permitido 

representar o feio, o torpe, o mau e o degradado da sociedade (LIMA, 2010, p. 26,27).  

 Os escritos de Christine Douxami também denunciam os pilares que têm 

sustentado as reflexões sobre essa vertente teatral, já que, para a autora, a denominação 

de teatro negro tanto pode ser aplicada a um teatro que tenha a presença de atores 

negros, quanto aquele caracterizado pela participação de um diretor negro, ou de uma 

produção negra ou, ainda, a partir do tema tratado nas peças (DOUXAMI, 2001, p. 

313). Para analisar o Teatro Experimental do Negro, criado em 1944, por Abdias 

Nascimentos, a autora se baseia no pensamento do pesquisador francês Roger Bastide, 
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que caracterizava o teatro negro - profissional ou engajado - como uma simples 

repetição do teatro branco (BASTIDE, 1983). A autora abre esse debate apresentando 

outros olhares, quando diz que “os jornais da época reconheceram a ‘ousadia artística do 

TEN, e isso confere um outro valor ao trabalho da companhia” (DOUXAMI, 2001, p. 

321). Para Douxami “o TEN, usando formas do teatro convencional europeu, procurava 

características estéticas próprias que, sob influência da cultura africana, juntava dança, 

teatro música e poesia” (DOUXAMI, 2001, p.321).   

 A contribuição da pesquisadora Douxami, que atravessa o debate da presente 

tese, é acerca das dissidências do TEN após a montagem da peça Aruanda (1948), em 

que o TEN apostou na presença de dezenas de percussionistas, cantores e dançarinos na 

tentativa de juntar música, dança e canto. A experiência foi tão marcante, relata 

Douxami, que muitos atores decidiram dedicar–se exclusivamente a essa linha de 

trabalho. Assim, teria surgido o Teatro Folclórico Brasileiro/Brasiliana
113

. Os 

integrantes pretendiam explorar a importância da presença do negro na cultura popular 

brasileira, encenando e recriando manifestações cênicas características dessa cultura, 

como maracatu, bumba-meu-boi, cavalo-marinho ou as danças do candomblé. Douxami 

relata que  

 

No Teatro Folclórico Brasileiro, havia duas tendências artísticas: 

dança e teatro. Havia uma valorização da presença do negro na 

cultura brasileira, sem se limitar ao resgate da história do negro. Isso 

marca claramente a diferença entre duas concepções de teatro 

negro: a do TEN, com uma atitude didática, procurando a sua 

temática dentro do movimento negro, e o Teatro Folclórico 

Brasileiro, enfatizando a presença do negro no folclore brasileiro. 

(DOUXAMI, 2001, p.326).    

 

 Não vou me ater às discussões sobre o termo Folclore, que parece 

demasiadamente genérico se considerarmos a diversidade de manifestações culturais 

populares do Brasil, questões bastante discutidas por outros pesquisadores, muito menos 

aprofundarei um debate a respeito de divergências políticas e ideológicas entre Abdias 
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 O Teatro Folclórico Brasileiro (TFB), que se tornou mundialmente conhecido sob o nome de 

Brasiliana. Nascido a partir de uma cisão do TEN, o grupo em menos de um ano após sua criação ganhou 

as manchetes dos principais periódicos do Brasil, apresentou-se para autoridades nacionais e 

internacionais e esteve em cartaz nos mais prestigiados teatros do país, chegando a ser apontado pelo 

Jornal do Brasil, de 21 de janeiro de 1951, por exemplo, como “o maior acontecimento teatral do ano de 

1950”.  
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de Nascimento e Solano Trindade - integrante do partido comunista e uma das 

lideranças do Teatro Folclórico Brasileiro. Direciono esse diálogo para o relato de Cléa 

Simões, que participou, como atriz, de outro grupo criado por Solano Trindade (Teatro 

Popular Brasileiro), apresentado por Douxami, para refletir sobre a apropriação da 

cultura popular no movimento de teatro negro:  

 

Para ela, Abdias do Nascimento era mais um intelectual e Solano 

Trindade um artista mais humilde e, por consequência, os dois 

tinham visões muito diferentes da arte e do teatro negro³¹. Tanto é 

que, segundo ela, eles não ocupavam o mesmo espaço em termos 

artísticos: Addias do Nascimento se encarregava do teatro clássico 

erudito e Solano Trindade do chamado teatro folclórico, do povo³². 

Isso reflete uma oposição entre as artes populares e as artes 

eruditas. (DOUXAMI, 2001, p.328)  

 

  É, nessa suposta diferença entre um teatro do discurso político, produzido por 

um intelectual, e o teatro que valoriza as várias formas do folclore brasileiro, adaptando-

as ao palco, pensado por “um artista mais humilde”, que desaguam algumas reflexões 

acerca de como as práticas culturais populares são identificadas ou desconhecidas entre 

alguns artistas e pesquisadores do teatro.       

 Pautada na pesquisa de Roger Bastide, Evani define três categorias de teatro 

negro: a primeira, chamada de performance negra, inclui genericamente os folguedos 

populares, como bumba meu boi, maracatu, congada, congo, tambor de mina, samba 

rural, a capoeira, o samba
114

 e outras manifestações tradicionais, e expressões religiosas, 

como a festa da Irmandade da Boa Morte
115

 e alguns aspectos rituais do Candomblé que 

são abertas à audiência em geral. Ao contrário de Douxami, que restringe a sua análise 

sobre o teatro negro aos grupos profissionais, Evani acredita que manifestações “para-

teatrais” - que contemplam um universo de experiência e história negra, com 

configurações, formas, conteúdos e personagens negros e brancos, todos esses 

representativos da herança cultural negro-brasileira - podem ser vistas como expressões 

teatrais. A segunda categoria é o teatro de presença negra, que abriga em seu domínio 

conteúdos estritamente artísticos:  o teatro, a dança e a música e, nesta categoria, estão 

incluídas as performances que utilizam elementos oriundos da cultura de matriz afro-
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 Expressões populares da cultura afro-brasileiras realizada pelas comunidades tradicionais do Brasil  
115

 A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte é uma confraria católica de mulheres negras e 
mestiças, que descendem e representam a ancestralidade dos povos africanos escravizados e libertos na 
região do Recôncavo Baiano. 
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brasileira - tradicional ou popular- como fonte e material de inspiração. A terceira 

categoria é chamada de teatro engajado negro e coloca em oposição as anteriores, pois 

se distingue das outras categorias basicamente pelo seu posicionamento político. Para 

Evani o teatro engajado negro apresenta um posicionamento assumidamente crítico em 

relação à situação do negro e de sua cultura na sociedade, e companhias como o Teatro 

Experimental do Negro utilizam a linguagem teatral como ferramenta de contestação. 

Ao propor uma distinção entre a terceira e as outras categorias, em que aparece 

associada às manifestações da cultura popular afro-brasileira, Evani parece ignorar as 

formas tradicionais em si mesmas, os discursos políticos e os aspectos de luta e 

resistência das comunidades que mantém essas práticas. 

 O pesquisador cubano Julio Moracen parece andar na contramão do pensamento 

hegemônico de arte e busca, na ilha de Cuba, ao investigar a origem, desenvolver outro 

pensamento acerca do que caracteriza o teatro negro. Para ele a matriz desse teatro 

negro deve ser buscada na África e é a partir de uma concepção cênica africana que se 

deve buscar os fundamentos para compreender e melhor conceituar o que poderia ser as 

cenas negras da diáspora. Para Moracen, o teatro negro abarca todas as 

representações/recriações negras produzidas a título de reinvenção/reificação de sua 

cultura, incluindo todas as esferas de manifestações espetaculares – música, dança, 

drama e rituais.  Ele acredita que: 

 

Se o teatro negro está relacionado à identidade cultural do homem 

negro, este pode ser compreendido a partir de uma visão 

cronológica, de análise e de performances, como um movimento 

constituído por representações espetaculares, obras e encenações 

dramáticas negro-africanas - da origem e da diáspora (MORACEN, 

2004, p.33). 

 

 O conceito ampliado sobre a cena negra de Moracen é um caminho importante 

no avanço da descolonização do pensamento artístico e do reconhecimento de outras 

formas teatrais e de seus discursos políticos. Neste sentido, consideramos que é preciso 

estar alerta para o risco de generalizações das formas teatrais da África e da diáspora, 

ainda que pareça fundamental, seguindo as sugestões de Moracen, buscar outras origens 

para formular um pensamento sobre a cena negra, em diálogo com as cosmovisões 

africanas, mas sem perder de vista o contexto socioambiental do território das diásporas.  
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A militância desses e de outros dos pesquisadores contra o “colonialismo 

epistêmico” nas artes tem ganhado corpo com a produção artística de coletivos negros e 

produção de textos acadêmicos que escancaram a supremacia de um pensamento 

branco-hegemônico sobre o fazer artístico nos espaços acadêmicos e na produção 

cultural de mercado. No entanto, a meu ver, essas discussões e estruturas cênicas ainda 

estão pautadas em pensamentos de uma arte hegemônica. Uma problemática 

apresentada por pesquisadores que se propõem analisar as principais montagens de 

espetáculos que se referenciam num teatro negro, também citando Evani, é que 

prevalece “o resultado e a repetição de uma imagem negra referenciada em padrões 

branco-orientados” (LIMA, 2010, p. 263).  

A pesquisadora reconhece que “o mito de democracia racial é um poderoso 

oponente” para todas as experiências de teatro negro. Seu questionamento reforça que o 

“engajamento político negro, no contexto do teatro negro, é de fundamental importância 

para a construção de um teatro que prima não só pela forma ou discurso negro, mas 

também por um pensamento negro no fazer teatral. Esse pensamento, muito 

possivelmente, poderá concorrer para que já na escolha das fontes, que não precisam ser 

majoritariamente de matriz negra, o olhar negro esteja em posição de primazia” (LIMA, 

2010, p.264).  

Eu apenas colaboro com a ideia de que esse pensar negro no fazer teatral, 

encontrando sua origem em cosmo-percepções africanas, como propõe Moracen, 

possivelmente, revelará as encruzilhadas que abrem caminhos para desconstrução de 

uma monofonia sobre o discurso e a forma. Creio que um possível avanço no debate 

sobre formas de operar a cena do teatro negro parte de estudos que tematizem o 

deslocamento e descontextualização de rituais, símbolos, códigos e objetos sagrados 

para o espaço das artes cênicas, analisando os efeitos das mudanças e atravessamentos 

para o espectador, discussão que iniciei na dissertação, de maneira incipiente, 

abordando sobre corpos de dimensão estética descontextualizado:  

 

O ator que simula um corpo ritual ou um comportamento cotidiano, 

sobre o qual não domina seus códigos sociais, culturais e religiosos, 

reproduz um corpo sem experiência, esvaziado de sentidos, uma 

memória roubada, um corpo roubado. Essas práticas rituais podem 

até mexer com suas emoções durante o seu treinamento ou no 

espetáculo por alguma razão pessoal (social, religiosa, cultural ou 

política). Porém, esse corpo consciente, estético, belo e simulado 
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logo será reconhecido pelo espectador que pode até se emocionar 

com a mimese de uma realidade sem vida, mas, essa emoção 

dificilmente o atravessará potencialmente e sacudirá sua consciência 

adormecida. (PINTO, 2014, p. 125) 

 

  Interesso-me pelo percurso do deslocamento, onde é possível encontrar um 

entre-lugar de encontro entre espaço-tempo das manifestações de cultura popular e o 

espaço-tempo do teatro negro, do corpo que não é do teatro e nem uma cópia fiel, ou 

não, de rituais religiosos, de danças tradicionais ou das manifestações da cultura 

popular. Ressalto que não me refiro a uma receita pronta de como fazer, apenas aponto 

caminhos possíveis para encontrar o sítio arqueológico de orikis subterrâneos, na busca 

de energias e presenças de figuras e personagens para a prática da cena, questões que 

serão referências para a continuidade dessa pesquisa. Aqui, apenas propus iniciar 

olhares direcionados às formas operantes da manifestação do Nego Fugido, optar por 

abrir  um diálogo de entendimento sobre a aparição, uma arte aberta a ouvir as vozes 

insurgentes, que desviam de caminhos lineares para se perder e se encontrar nas 

encruzilhadas,  que tocam na ferida do corpo de “condenados” e “oprimidos”, que 

humanizam os “desumanos” e ressuscitam os mortos para denunciar a sistemática 

omissão de suas  vozes, seus  saberes e práticas culturais, sociais e humanas, que são 

muito mais densas e muito mais diversas do que se conta nos espaços de formação e de 

fruição por onde transitamos.  

 Dessa forma, espero, com esse estudo, ter ultrapassado as barreiras de pesquisas 

sociológicas, literárias e etnográficas sobre as expressões populares da cultura afro-

brasileira, investigando, no âmbito do processo de aprendizagem, outras formas de 

transmissão (cultura de terreiros) do que nomeamos pedagogia teatral, ampliando a 

possibilidade de reflexão sobre as operações poéticas, os resultados estéticos e os 

procedimentos técnicos que poderiam nortear os paradigmas de uma manifestação 

cênica negra, criada a partir de cosmovisões que nos ensinam que há uma estreita 

relação entre pessoas e meio ambiente e que o mundo dos vivos não está separado do 

mundo dos mortos. 
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