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Palestra para a reuniao da AATSP, em Chicago; agosto 8-11, 1991.

Prolegemenos a um estudo da lingua brasileira nos terreiros de origem

africana

Antes de mais nada, send necessário falar um pouco sobre o problema da

autenticidade dos elementos lingaisticos dentro dos cultos religiosos dos

terreiros brasileiros com respeito ao poder universal de definir o certo e o

errado desta face da diaspora africana. Ao mesmo tempo, deve-se fazer uma

confirmagão nu especie de ordenagao de terreiros desta diaspora, com

suficientes alicerces na filogenia subsahariana, para poder estabelecer

certos padr6es sócio-historicos da formagdo e composicao tribais ou

"nacionais" destes terreiros fundados no Novo Mundo. Isto 6 importante nao

so como veiculo para resolver o problema da pre-existencia de uma ortodoxia

africana, refratária as influencias do catolicismo ou mesmo de qualquer outra

forma religiosa (cf. Motta, MS, 1991), mas tambem para saber ate que ponto

houve no Brasil alopatria linguistica, isto 6, a falta da mistura de 1inguas

bantos e sudanicas, ou a falta de misturas de linguas africanas dentro de

cada uma destas familias nos distintos terreiros. Baseando-se nesta

informagao, a tarefa do descobrimento e da identificagdo das origens das

pa1evras nao portuguésas nem indigenas dever-se-d tornar mais fácil pe10

fato de nao depender somente da informagão de tipo filológico.

Ao contrario do que pensam muitos sobre a grande influencia da cultura

yoruba nos terreiros (sobretudo na Bahia), 6 interessante observar que,

o pai-de-santo Euclides Ferreira, lider da Casa de &anti-Ashanti em

sao Luis, ja disse que ele 6 "guia supremo ... de sua prOpria vertente da

memória africana no Brasil." (Motta 1988;32-3)_. Também diz que esta casa
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATfUN "PERMISSION TO REPRODU%:.:L THIS

Office of Education& Research and Improvmnt

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION
MATERIAL HAS BEEN GRANTED BY

CENTER (ERIC)

ThS document has been reproduced
waived from the pawn or organization
originating it

0 Minor changes have bean made to improve
reproduction Windy

Pants olvisw or opinions Waled in this day.
mnrsaani Offitial

2

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES RFST CV/



remonta a fins do seculo XVIII e que foi fundada por uma irma carnal de Id

NassO, provavel fundadora do Engenho Velho de Salvador. Euclides Ferreira

fo.....ma parte de um grupo de -guardiaes da memOria afro-brasileira e

afro-indo-brasileira-- grupo que, alias, serviria muito ao investigador

lingUistico se fosse autentica esta memória em quest5es de canticos nas

linguas originais africanas assim como tambem em assuntos de religiao,

crengas e panteaes de orixas.1 Infelizmente, a tese memorialista 6 um mito

do qual ninguem pode confiar. Alem disso, hoje em dia 6 bem sabido que os

candombles, xang6s, umbandas, etc., baseiam a sua teologia nos estudos

antropologicos. Diz Roberto Motta o seguinte ao respeito (Motta 1976:62):

"ProcesEo simbiótico entre pais ou maes-de-santo e pesquisadores (que)

parece ser extremamente comum na etnografia do Candomblé e do Xangei.

Estabelece-se um acordo tácito pelo qual a informagao 6 trocada pelos

certificados de ortodoxia implicitos nas obras de numerosos pesquisadores."

Esta troca de informagao teologica muito facilmente teria-se transbordado

para o corpo lingdistico de forma nociva para o mesmo pesquisador que quer

descobrir raizes legitimas nos rituais cantados e falados dos terreiros.

Sendo certo isto, as questb-es de como, por exemplo, a "pureza nage)." ou a

"pureza gege", adquirem novas dimensaes na luz de possiveis influencias

exteriores frente as teorias da conservagao de construgbes lingUisticas que

remontam aos dias do tráfico de escravos. Naturalmente, isto traz consigo o

problema da impressao que os membros dos cultos queiram fazer sobre os

investigadores no processo de fabricar, formular e reformular toda a gama de

componentes étnico-sociais, incluindo a lingua empregada nas cerimônias. A

informagao recebida, entao, estaria eivada de fraude, havendo adquirido sua

existencia através de dados ecumenicos recebidos nas Ultimas decadas dos

livros e panfletos disponiveis aos iniciados por meio dos pais c maes de
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santo. Isto talvez explique a aparente coesao entre os terreiros de

candomble e de xango (de umbanda também?) com respeito ao carater geral das

cerimonias, crengas, pante6es de orix6s e mesmo canticos e saudago-es que se

encontram nas casas espalhadas pelo pais. Nao obstante isto, é possivel que

o mesmo resultado ter-se-ia dado no Brasil em geral por causa da

adaptatividade e o ecleticismo das tribos da Africa Ocidental com relagao

aos deuses extra tribais (cf. Warren Jr. 1970:157). A configuragao atual

dos terreiros poderia ser, entao, resultado ou do sincretismo moderno gerado

e prolificado pelos investigadores de campo ou dum sincretismo "original"

baseado nos costumes religiosos dos africanos sui generis. A importancia de

tudo isto para o nosso estudo se fundamenta na diferenga entre os vocabulos

dos diferentes terreiros terem sua origem endagena as forgas etiologicas da

gente sub-sahariana ou a terem imposta pelos vetores dos acadêmicos

profissionais ja discutidos aqui. Poderia-se, por tanto, falar, na primeira

instância, de uma cena de "pureza" no sentido sOcio-antropologico. A

memória, entao, do informante iniciado, seria válida dentro de um contexto

histárico-lingaistico, havendo-se realizado as misturas na Africa ou

Brasil, ou em ambas as partes, mas de maneira prz.gmatica baseada nos costumes

inveterados dos africanos e não sendo resultado de uma especie de

endoculturagao com o proposito de produzir emulos europeus (cf. Verger

1982:8).

Dentro desse marco, é importante também o fato de os terreiros terem

repert6rios linguisticos distintos segundo a sua composigao de candomble ou

de umbanda, aquele com mais uso das linguas africanas e este com menos, sendo

o português a lingua dominante aqui. Mesmo assim, num outro estudo feito

para a publicagao na revista Anchropos (Megenney 1989:363-83), encontrei

numa amostra de 10 cAnticos do condomble e da umbanda no Brasil, 200 morfemas
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de possivel origem sub-sahariana, 142 nos candombles e 58 nas umbandas.

Nisto, houve 86 raizes de possivel origem sudAnica e 56 de possivel origem

banto nos candombles, frente a 26 de possivel origem banto e 32 de possivel

origem sudánica nas umbandas. Pode haver duas razaes principais para este

fenemeno:

1) a chamada re-europeizagao ou romanizagdo do Catolicismo

brasileiro durante o seculo XIX (Motta 1976:64-5). Tal processo trouxe

consigo a separagdo da "religiao oficial da religido do povo, "ocasiona..1do

a formagdo e a permanéncia a longo prazo de estruturas eclesiAsticas

próprias ao Condomble e ao Xangö. Os centros bantus, com um tipo de

sincretismo que em seus grandes rasgos é anterior a esse movimento, possuem

estruturas eclesiasticas correspondentemente mais fracas. Paradoxalmente a

fraqueza transforma-se em forga, pois sua menor rigidez faz com que sejam

mais capazes de assimilar mudangas e reinterpretagöes ligadas A

infra-estrutura cultural da sociedade global braFileira, ainda mais recentes

do que as que conduziram ao aparecimento dos oi-ganizacionalmente fortes --

fortes demais, talvez, para a sua sobrevivencie_ a prazo mais longo

terreiros nageis 'tradicionais'." (Motta 1976:64-5) Vistos assim, entao, os

centros bantos ficavam mais abertos As mudangas de tipo scicio-cultural, e

quem diz isto, diz linguistico também.

2) a segunda razao esta ligada com a abundAncia de elementos yorubanos

no candomble e no xang6 frente A mistura mais aparente nas outras classes de

terreiros. 0 uso do yoruba nos terreiros destas duas denominagbes tem

cabida logica dado o influxo numeroso no Brasil de escravos nigerianos

durante o seculo XIX, produzindo desse jeito um periodo temporal

relativamente curto dentro do qual o uso desta lingua africana ndo diminuiu

muito nos candombles e nos xangOs. 0 misterio (se se pode chamar assim) do



"desaparecimento" das linguas sub-saharianas nos terreiros da umbanda

seguramente tem a ver com a idade mais velha da umbanda no Brasil, onde o uso

das linguas bantos era a norma, e por tanto foi substituido pelo portugues e,

ao mesmo tempo, provavelmente comegando no seculo passado, influenciado pela

lingua yorubana, dada a sua importancia nos circulos afro-brasi1eiroc.

Alem do mais, o fato de encontrar-mos o que parecem ser morfemas nao sO

do yoruba mas tambem do ewe (gege)-fom, em ndmeros relativamente altos,

sugere a possibilidade de existir nos centros de candomble e de xang6 um

armazem ativo de formas ewe-fom, prontas a se descobrirem. Tal fato

reconhecido aqui forma parte de um complexo sócio-histórico o resultado do

qual é o aparecimento do que poderiamos classificar como as principais

categorias do culto afrobrasileiro: o candomb16-xang6, a umbanda, o catimb6,

o omoloc6, e talvez a macumba (embora isto seja diferente). Dentro desta

taxonomia, as diferentes misturas de crengas africanas, cristas, indigenas,

e ate budistas2, parece nao se limitar a um processo fortuito dum encontro

das tres "ragas", mas representar um padrao, ou talvez uma serie de

padröes, de estruturagao 16gica que permite um certo pron6sti,.:o de

presencas e ausencias dos vários componentes religiosos, raciais, e

lingdisticos dentro do complexo do cuito. Dentro desse conjunto ou dessa

armagao, os terreiros sao basicamente de tres tipos: 1) yoruba (nag6) na

Bahia e no Recife, 2) fom em Sao Luis, e 3) banto nas camadas mais velhas da

umbanda e mesmo nos candombles de caboclo da Bahia e no catimb6 do nordeste

oriental, sendo este terceiro o menos visivel dos tres. Além do mais, é

interessante observar que 6 o nag6 o linguajar que se espalhou como uma

espécie de "lingua geral" entre os terreiros de influencia banto, mesmo como

nos do candomble.

Conscientes destes fatos histórico-culturais, convem buscar nos
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diciondrios de lingua yorubana as origens de algumas das palavras usaaas nos

centros religiosos, mas sempre coal a advertencia de nao esperar que sejam

vocdbulos originais do continuum histOrico-étnico existentes ahi desde a

fundagao dos terreiros, com carAter pristino, endogeno a génese destes

cultos hibridos afro-brasileiros. Todavia, frente ao padrao geral da

influencia dos nagtis nestes circulos eccentricos (por nao terem o mesmo

centro, i.e., a mesma gama de crengas, etc.) e excurrentes (por sua natureza

envolvente que vai adquirindo fieis novos, famintos de apedo espiritual),

necessário dizer que nao ha no Brasil a alopatria religiosa nem lingUistica,

como nao houve também a alopatria etnica. Parece haver, pelo contrario, um

mercado religioso nacional que inclui todo tipo de equipamento, enfeite, e

credo misturados ortogonalmente mas nao ao nivel atómico, senao muito mais

amplamente, ao nivel da coligagao em que as verbas se juntam

(fortuitamente?) segundo certos padröes identificaveis. 0 resultado disto

poderia ser chamado "contalinagao" (cf. Motta 1988), mas o problema é que

ha, na realidade, muitas "contaminag6es", as que tem as suas raizes na

Africa, e as que tem as origens na America. Qual seria, entao, a

verdadeira "contaminagao"? Pode-se considerar as misturas ocorridas na

Africa segundo este apelativo? Como classificar, entao, as mesclas

formadas no Brasil? E alba] de tudo isto, de mais imrortancia para nOs neste

estudo, quais eram as linguas que se misturaram na Africa e quais as que

juntaram-se no Brasil?

Baseadas as nossas teorias no material apresentado aqui, surge em forma

de pergunta a questao da permanencia dos componentes africanos nos canticos

espirituais-- se acusam a determinagao da parte dos descendentes dos

escravos africanos de manter a sua heranga como axioma telico, mesmo em face

a todos os obstaculos decorrentes da escravidao e, num tempo mais atual,
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em face a "deconstrugao" dos centros religiosos por causa da infiltragao da

religido católica, se 6 certo que existe. E esta a razdo da falta de

morfemas africanos na umbanda frente a relativa abundancia deles no candomblé

e no xang6 ou 6 mais bem simplesmente o produto dos eventos históricos já

discutidos em que as linguas bantos da umbanda sumiram em favor a lingua

dominante do povo, isto 6, o portugués? Ao mesmo tempo, sera certo que a

existéncia ubiqua em todos os centros de componentes nage)-gages reflete uma

rejeigdo do catolicismo concebido como religiao do branco? Se isto fosse

verdade, nao haveria nenhuma, ou muito pouca "pureza original", isto 6,

misturas transportadas da Africa nas bocas dos escravos e implantadas nos

centros americanos sem fecundaqao cruzada depois do estabelecimento dos

mesmos. 0 desenvolvimento sintético do sincretismo torna-se logo importante

para chegar a clarificagao hermenéutica da estrutura somatica presente na

parassintese patente.

Segundo os fatos históricos e o amalgama de morfemas de muitas linguas

sub-saharianas diferentes presentes no material estudado, a nossa conclusao

tem que incluir mudancas lingaisticas antes e depois da chegada dos escravos

ao Novo Mundo; antes, porque cada barco negreiro transportava escravos de

muitas "nagaes diferentes, que foi o resultado das expedigaes escravocratas

ao mato interior e das compras nos mercados de escravos (feitorias) pelo

litoral, sendo estes Ultimos os lugares onde os reis tribais vendiam os

prisioneiros de guerra e, as v6zes, os mesmos cidadaos dos povoados;

depois, por causa da já discutida "contaminacao" nos centros, a que alguns

estudosos vêem como resultado duma imposicao ideológica dos mesmos

intelectuais e causante das ligagbes existentes entre muitos terreiros.

0 grande incognito, entao, 6 a relagao entre as misturas feitas do lado

africano e os elos coagulados na terra brasileira. Complica-se ainda mais



8

desta forma o cenário problematico da idenuificacao dc lexico sub-sahariano.

Outras facetas da tarefa de localizar origens 2 nac5es africanas dentro

do linguajar dos terreiros parecem ser de natureza mais pragmatica, sem

chegar a ser perfunctórias, ma3 muito na veia etiológica da epistemia no

sentido de lograr em alguns casos a certeza do descobrimento, enquanto em

outros casos, nao ha senao a dUvida ou a probabilidade de ter encontrado a

verdadeira origem do morfema ou da expressao. Logo a seguir, mai5 cinco

destas areas problematicas:

1) falta de correspondência semanti.ca embora haja a fonológica entre as

palavras do cantico ou da recitagao encontrados nos centros religiosos no

Brasil e as palavras sub-saharianas descobertas nos diciondrios cc' de

entrevistas com informantes africanos,

2) falta de informagao semAntica do vocabulo suspeitoso no texto

estudado, o que produz a independéncia total no contexto para chegar a uma

conclusao tentativa sobre a semasiologia.

3) nem sempre 6 possivel conseguir todos os dicionários e/ou gramaticas

das linguas sub-saharianas due foram levadas ao Brasil na boca dos escravos

e, concomitantemente, nem sempre 6 claro quais dessas linguas sao empregadas

nos terreiros.

4) falta de informagao sobre a distribuicao dos canticos entre os

difermtes terreiros-- inforwacao que muitas v6zes ajuda na identificacao

de nag6es africanas celebradas em determinados centros.

5) finalmente, o problema do reconhecimento de estilos musicais em cada

terreiro, o que serviria de guia para o descobrimento das origens, da

antigUidade, ou de algun motivo condutor de muitos dos cAnticos encontrados

nos repertOrios religiosos.

Nao obstante os obstaculos apresentados aqui, é o nosso desejo adquirir



suticiente traquejo para produzir estudos Uberes neste camnn antropolegico/

lingUistico e assim contribuir empiricamente ao entendimento da existencia e

da escrutura parassintética dos sincretismos presentes diacremicamente e

sincremica.lente nestes terreiros tao fascinantes.

t( 1
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Notas Correspondentes aos Prolegomenos

1. Autores famosos como Arthur Ramos e Edison Carneiro ha 50 ou 60 anos

ajudaram a formular uma tese da memOria que supunha ser auténtica, pura e

ortodoxa e que correspondia a um inconsciente coletivo negro, obviamente

muito filosófico nas suas bases.

2. Em comunicagao pessoal, Roberto Motta, da Fundagao Joaquim Nabuco, me

facilitou esta informagao sobre a existência de elementos budistas em varios

terreiros do Recife, onde o chamado "Rei dos, Budas" é considerado deidade

menor.


