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RESUMO 

 

Esta tese tem por corpus central três livros, Religiões Negras (1991); Negros Bantos 

(1991) e Cuentos Negros de Cuba (2002), sendo os dois primeiros do etnólogo e 

folclorista brasileiro Edison Carneiro, e o último, da etnóloga cubana Lydia Cabrera. 

Além desses, foram criados diálogos com outras obras dos referidos autores tais como 

Antologia do Negro Brasileiro (2005) de Carneiro, e A Mata (2012) e Iemanjá e Oxum 

(2012) de Cabrera. Ambos os autores pertenceram a uma geração que buscou analisar 

e/ou representar a contribuição da cultura negra à identidade nacional/cultural de seus 

respectivos países, bem como à identidade cultural latino-americana. As três obras 

vieram à luz durante a década de 1930 e ambos os intelectuais tinham fortes relações 

com os “donos do assunto” de seus respectivos países, Lydia Cabrera era cunhada de 

Fernando Ortiz e Edison Carneiro trocou correspondências e teve suas primeiras obras 

publicadas sob a “chancela” de Arthur Ramos. Além disso, tanto Cabrera quanto 

Carneiro agiram como cicerones de intelectuais estrangeiros para a pesquisa da temática 

negra no continente latino-americano, Cabrera publicou seus contos pela primeira vez 

na França surrealista de 30 e Carneiro recebeu Ruth Landes na Bahia para a pesquisa do 

livro Cidades das Mulheres. O trabalho de pesquisa aqui desenvolvido buscou através 

de uma perspectiva comparativa mapear, através das obras de Carneiro e Cabrera, como 

e que elementos simbólicos da literatura da diáspora africana foram transportados para 

Cuba e Brasil e fizeram surgir uma cultura nova, “transculturada” ou heterogênea; como 

os vestígios mágicos negroafricanos que sobreviveram no imaginário de Cuba e do 

Brasil estão representados por Lydia Cabrera e Edison Carneiro, percebendo as 

similitudes e divergências; e qual o papel da linguagem no processo de transplantação 

das culturas africanas trazidas para Cuba e Brasil. Além disso, sempre que possível, foi 

estabelecido relações entre os elementos registrados por Carneiro e Cabrera e em alguns 

produtos culturais contemporâneos. Assim, tentou-se perceber como esse imaginário 

marginalizado foi representado e defendido por esses autores 

PALAVRAS-CHAVE: Lydia Cabrera, Edison Carneiro, literatura afrodiaspórica; 

afrorreligiões. 



 

RESUMEN 

 

Esta tesis tiene como corpus central tres libros: Religiões Negras (1991); Negros Bantos 

(1991) y Cuentos Negros de Cuba (2002). Los dos primeros son de autoría del etnólogo 

y folclorista brasileño Edison Carneiro, y el último, de la etnóloga cubana Lydia 

Cabrera. Además, los diálogos fueron hechos con otras obras de los referidos autores, 

tal como Antologia do Negro Brasileiro (2005) de Carneiro, y A Mata (2012) e Iemanjá 

e Oxum (2012) de Cabrera. Ambos autores pertenecen a una generación que ha buscado 

analizar y/o representar la contribución de la cultura negra a la identidad nacional/ 

cultural de sus respectivos países, como también a la identidad cultural latino-

americana.  Las tres obras salieron a la luz durante la década de 1930 y ambos 

intelectuales tuvieron fuertes relaciones con los “dueños del asunto” de sus respectivos 

países, Lydia Cabrera era cuñada de Fernando Ortiz, mientras Edison Carneiro 

intercambió correspondencias y sus primeras obras fueron publicadas bajo 

“autorización” de Arthur Ramos. Lydia Cabrera y Edison Carneiro actuaron como 

intermediarios de intelectuales extranjeros para la investigación de la temática negra en 

el continente latino-americano. Cabrera publicó sus cuentos por primera vez en Francia, 

durante el Surrealismo de los años de 1930 y Carneiro recibió Ruth Landes en la Bahia 

para la investigación para el libro Cidades das Mulheres. El trabajo de investigación 

aquí desenvuelto buscó por medio de la perspectiva comparativa mapear, cómo y qué 

elementos simbólicos de la literatura africana fueron trasplantados para Cuba y Brasil y 

son representados por Cabrera y Carneiro, y cómo esos elementos crearon una nueva 

cultura, transculturada o heterogénea; además, se intentó percibir como los vestigios 

mágicos negro africanos que sobrevivieron en los imaginarios cubanos y brasileños 

aparecen en las obras analizadas y cuáles son las similitudes y divergencias entre ellos; 

así cómo la función del lenguaje en el proceso de trasplantación de la cultura africana 

para un nuevo continente.  Finalmente, siempre que fue posible, fueron establecidas 

relaciones entre los elementos registrados por Carneiro y Cabrera y en algunos 

productos culturales contemporáneos. Así, fue posible percibir como ese imaginario 

marginalizado fue representado y defendido por eses autores.  

PALAVRAS-CLAVE: Lydia Cabrera, Edison Carneiro, literaturas afrodiaspóricas; 

Afro-religiones. 



ABSTRACT 

 

This thesis is based in three books: Religiões Negras (1991); Negros Bantos (1991) and 

Cuentos Negros de Cuba (2002), the first two by Brazilian ethnologist and folklorist 

Edison Carneiro, and the last by Cuban ethnologist Lydia Cabrera. In addition, were 

created dialogues between them and these others works by the Antologia do Negro 

Brasileiro (2005) by Carneiro, and A Mata (2012) and Iemanjá e Oxum (2012) by 

Cabrera. Both authors belonged to a generation that sought to analyze and/or represent 

the contribution of black culture to the national and cultural identity of their respective 

countries, as well as to Latin American cultural identity. The three works came to light 

during the 1930s and both intellectuals had strong relationships with the “owners of the 

subject” in their respective countries, Lydia Cabrera was the sister-in-law of Fernando 

Ortiz and Edison Carneiro exchanged correspondences and had his first works 

published under the “approved” by Arthur Ramos. In addition, both Cabrera and 

Carneiro acted as guides of foreign intellectuals for research on the black theme in the 

Latin American continent, Cabrera published her tales for the first time in surrealist 

France in the 30s and Carneiro received Ruth Landes in Bahia for the research of the 

book Cidades das Mulheres. This research paper sought to developed, through a 

comparative perspective through the works of Carneiro and Cabrera, how and what 

symbolic elements of Afro-diasporic Literature were transported to Cuba and Brazil and 

gave rise to a new, cross-cultural or heterogeneous culture; how the magical Black-

African remains that survived in the imagination of Cuba and Brazil are represented by 

Lydia Cabrera and Edison Carneiro, realizing the similarities and divergences; and what 

is the role of language in the process of transplanting African cultures to Cuba and 

Brazil. In addition, whenever possible, relationships were established between the 

elements recorded by Carneiro and Cabrera and contemporary cultural products. Thus, 

this paper tries to understand how this marginalized imaginary was represented and 

defended by those authors. 

KEYWORDS: Lydia Cabrera, Edison Carneiro, Afro-diasporic literature; afroamerican 

religions. 
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INTRODUÇÃO 

O Atlântico é uma verdadeira encruzilhada. Por ela atravessaram 

sabedorias de outras terras (…) que lançadas na via do não retorno da 

desterritorialização e do despedaçamento cognitivo e identitário, 

reconstruíram-se no próprio curso, no transe, reinventando a si e ao 

mundo (Luiz Antonio Simas & Luiz Rufino) 

 

Circunscrevendo o objeto:  

 

Pensar o Atlântico como uma verdadeira encruzilhada de saberes e de visões de 

mundo nem de longe é uma novidade epistemológica: Aimé Césaire, Paul Gilroy e mais 

recentemente Simas e Rufino, para citar poucos nomes, defendem essa visão ao estudar 

a cultura e a história das nações transladadas à força para o Novo Mundo. Estes últimos 

afirmam que a diáspora africana é um fenômeno de despedaçamento e invenção dos 

fragmentos de saberes, memórias e espíritos que por aqui chegaram. Em consonância 

com eles, esta pesquisa busca analisar esses fragmentos de memórias diaspóricas 

reconstruídos nas obras da cubana Lydia Cabrera e do brasileiro Edison Carneiro.  

Comparar essas reinterpretações em Cuba e no Brasil é deparar-se com 

similitudes e divergências resultantes do contato da cultura africana com o espaço local; 

e além disso, confrontar, em certa medida, imaginários que foram deixados à margem 

ou sofreram tentativas de apagamento por parte da agência da colonização.  

Pensar a questão do imaginário marginalizado e o contexto de sua produção 

envolve relacionar imaginação e poder. Neste sentido, Baczko (1985, p.1) afirma que 

até a segunda metade do século XX, associar imaginação e poder parecia algo 

contraditório, uma vez que a primeira, imaginação, se mostrava como uma “faculdade 

produtora de ilusões, sonhos e símbolos, e que pertencia, sobretudo, ao domínio das 

artes”, enquanto o segundo era reservado à realidade, aos assuntos sérios. No entanto, a 

partir da segunda metade do século XX, passou-se à percepção de que qualquer poder, 

inclusive o político, é rodeado de representações coletivas. Assim, o domínio do 

imaginário e do simbólico se constituiu como um lugar estratégico para tal poder, já que 

é através dos imaginários sociais que uma coletividade constrói sua identidade; elabora 

representações de si; estabelece papéis e posições sociais ao mesmo tempo em que 

constrói “o outro”, formando imagens de amigos e inimigos; rivais e aliados; e exprime 

e impõe crenças comuns, tornando-se uma das forças reguladoras da vida coletiva. 
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Entendendo o imaginário como um espaço de disputa e de construção da 

identidade, esta pesquisa mostra sua relevância, na medida em que objetiva expor 

alguns dos meios estéticos e simbólicos pelos quais as culturas da diáspora africana 

foram representadas e se autorrepresentaram, até a primeira metade do século XX, 

produzindo imagens estereotipadas, mas também dicções e gestos pelos quais 

expressaram, poética e culturalmente, versões e vertentes de sua agência. Com efeito, 

frente a um cânone imposto pela colonização, as obras ficcionais e etnográficas 

produzidas por Lydia Cabrera e Edison Carneiro reelaboram as representações de si por 

meio das quais as culturas da diáspora africana na América Latina disputam com as 

perspectivas homogeneizadoras (porque “nacionais”) no jogo da coletividade. Ao fazer 

esta análise, a pesquisa contribuirá, paralelamente, ao trazer à luz intelectuais e obras 

relevantes em diálogo com as vanguardas latino-americanas e europeias. 

Finalmente, este trabalho está constituído com base nos seguintes 

questionamentos de caráter geral: 

a) A partir das obras de Cabrera e Carneiro, como e que elementos 

simbólicos da literatura da diáspora africana foram transportados para 

Cuba e Brasil e fizeram surgir uma cultura nova, “transculturada” ou 

heterogênea? 

b) Como os vestígios mágicos negroafricanos que sobreviveram no 

imaginário de Cuba e do Brasil estão representados por Lydia Cabrera e 

Edison Carneiro ? 

c) Qual o papel da linguagem no processo de transplantação das culturas 

africanas trazidas para Cuba e Brasil? 

Com relação às obras, cabe mencionar que a temática afrorreligiosa foi um ponto 

de grande aproximação de Cabrera e Carneiro. Ambos os autores falaram do culto e da 

cultura das religiões de origem africana, a partir do lugar de extrema aproximação com 

os terreiros. Lydia Cabrera, apesar de nunca ter sido iniciada, foi uma observadora 

participativa de diversas casas em Havana e Matanza; Edison Carneiro, por sua vez, era 

iniciado, tendo ganhado o título de ogã em diversos terreiros da Bahia. Essa 

característica os torna diferentes dos grandes nomes que os antecedem, a saber: 

Fernando Ortiz, no caso da cultura cubana, e Nina Rodrigues e Arthur Ramos, no caso 

da brasileira. 
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Partindo de alguns desses questionamentos apresentados, o ponto de partida para 

este trabalho se deu através da leitura do livro Cuentos negros de Cuba (2002), 

recorrendo em alguns momentos a trechos de Iemanjá e Oxum (2004) e A Mata (2012), 

as três obras de autoria de Lydia Cabrera.  Na primeira obra a autora nos apresenta 

contos lucumís ou congos tomados da tradição oral, ora levemente retocados, ora 

versões muito modificadas, com fusões de um ou mais contos. Cabe destacar ainda que 

muitas vezes as narrações presentes neste livro são modificadas substancialmente pela 

autora, tendo apenas como ponto de partida relatos oriundos de África. 

Assim, a maioria dos cuentos se caracterizam como um produto da imaginação 

da autora. Essa característica, segundo nos aponta Castellanos (2003), acrescida da 

capacidade da autora de se aproximar da matéria ficcional combinando protocolos 

narrativos da literatura e da etnografia e assumindo a perspectiva dos seus informantes 

como ponto de vista privilegiado nos relatos,  torna-a uma das precursoras das 

inovações técnicas que se generalizarão na narrativa latino-americana na segunda 

metade do século XX1. 

Com relação à segunda obra, Iemanjá e Oxum (2012, p.18), de acordo com a 

estudiosa Rosario Hiriart, trata-se de uma obra de pesquisa folclórica que “abriu mais 

um capítulo nas pesquisas das ‘profundas influências exercidas por vários grupos 

étnicos africanos’ em nossa cultura, no conhecimento de seus valores e tradições 

populares, ‘demasiado evidente para que possam ocultar-se’” (2012, p.18). 

Estruturalmente, a obra se divide em onze capítulos, começando por uma visão mais 

histórica do culto da Virgen de Regla, seguindo para a definição de quem é Iemanjá e a 

relação dela com os Orixás Orunmilá e Ogum; um capítulo dedicado a Oxum; outros 

dois dedicados às filhas de Iemanjá e Oxum; um sobre o uso dos colares; seguido de um 

sobre assentamento, o culto e lendas; outro sobre as mães de santo; um sobre como se 

adora Iemanjá; precedido por um sobre os trabalhos de santería e finalizando com o rito 

fúnebre. 

A Mata (2012), por sua vez, está constituída de dez capítulos, que ocupam a 

metade da obra, ao longo dos quais, segundo Respall (apud Moura, 2004) a autora 

 
1 Jorge Castellanos afirma isso ao inserir Lydia Cabrera como uma das percursoras do realismo 

mágico, pois, segundo ele, muitas vezes foi necessário que Lydia recriasse os patakis e relatos, 
assim sendo, ela teria se valido de sua capacidade de “quase se confundir com seus informantes” 

e de reproduzir com “grande exatidão a cosmovisão dos descendentes de escravos africanos.” 

(2003, p.191).  
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apresenta ao leitor o imaginário transportado à Cuba pelos africanos que para lá foram 

levados à força e seus descendentes e que constitui o sistema de crenças cubanas. Na 

segunda metade, a autora apresenta um compilado das principais ervas, a quais orixás 

estão destinadas e alguns patakís2 que explicam porque determinada erva é de domínio 

de certo orixá. Por último, mas não menos importante, Lydia Cabrera oferece uma lista 

de vocabulários iorubás e congos e sua respectiva definição. 

Com o objetivo de realizaruma análise comparativa da produção de Cabrera, 

escolhi analisar as obras Religiões Negras e Negros Bantos de Edison Carneiro, 

recorrendo em alguns momentos a Candomblés da Bahia e Antologia do Negro 

Brasileiro. A escolha dessas obras foi pautada pela proximidade temática e pelas 

múltiplas possibilidades de análise, bem como o repertório de preocupações em comum 

que é possível perceber entre os objetos. Paralelamente, a escolha dos autores deu-se 

pela relevância que a obra de ambos reveste para o estudo das culturas da diáspora 

africana enquanto formadoras da cultura latino-americana.  

 

Trajetória da pesquisa, metodologia e breve apresentação dos autores 

 

O ponto inicial dessa pesquisa deu-se, alguns anos antes de entrar na pós-

graduação, em um curso de formação de tradutores, no qual me propus analisar a 

tradução de Cuentos Negros de Cuba de Lydia Cabrera, para minha surpresa — e 

impossibilitando a referida pesquisa — descobri que esses contos nunca foram 

traduzidos ao português. No entanto, fiquei encantada com as histórias contadas por 

Cabrera, o que fez com que eu, como praticante de religião de matriz afro, buscasse 

outros livros da autora e no mesmo ano me deparei com A mata e Iemanjá Oxum. Em 

suas páginas percebi muitas semelhanças com a religião da qual sou adepta e iniciei 

uma procura por autores brasileiros que tivessem o mesmo estilo da autora, que não 

enxergassem essa cultura de um lugar criminalístico e/ou subalternizado. 

Foi quando, na feira de antiguidades da Praça XV, encontrei meio que escondido 

em uma barraquinha o livro Religiões Negras e Negros Bantos. Ao lê-lo, percebi que, 

em grande medida, ele respondia àquilo que eu buscava. Então comecei a ler outras 

obras do autor. Quando optei por tentar o doutorado em literatura, esses autores 

 
2 Ver capítulo 2 
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surgiram como primeira opção. Nesse momento, me vi em uma encruzilhada, como 

trabalhar autores que não são tidos como “autores de literatura”, dentro de um Programa 

de Pós-Graduação em Letras? Como eu, que também não tenho uma trajetória em 

Letras, já que sou graduada e mestre em História, poderia me “encaixar”? Essas 

respostas encontrei na área de Estudos Culturais e na Teoria Pós-Colonial. 

Antes de abordar como os Estudos Culturais e a Teoria Pós-Colonial ajudaram a 

“resolver” o impasse colocado, cabe mencionar que o processo de escrita dessa tese não 

foi linear, mas sim marcado por muitos “ir e vir”, “fazer e refazer”, múltiplos caminhos 

possíveis e tentativas. Inicialmente, na qualificação, apresentei uma proposta de realizar 

um segundo capítulo centrado na temática da religião e abordar os três livros de Lydia 

Cabrera em conjunto com os livros Religiões Negras e Negros Bantos de Edison 

Carneiro e fazer uma comparação entre Candomblés da Bahia e A mata, do brasileiro e 

da cubana, respectivamente, por se tratarem de obras que, em certa medida, possuem 

função similar, ser um registro mais “científico” do espaço e ritos observados na Bahia 

e em Havana e Matanza e, no terceiro capítulo, analisar os registros fonográficos tanto 

de Cabrera quanto de Carneiro. Mas esse caminho apresentou dois tropeços, o primeiro 

é que nesse tipo de análise não conseguiria abordar as inúmeras possibilidades abertas 

pelo livro inaugural de Lydia Cabrera, Cuentos Negros de Cuba, pois teria que me 

restringir a um número limitado de contos, o segundo é que os registros fonográficos de 

Lydia Cabrera apresentam apenas gravações em iorubá e o desconhecimento da língua 

não me permitiria realizar uma análise adequada. 

Para resolver esse impasse, optei então por dedicar o segundo capítulo a Cuentos 

Negros de Cuba e sempre que fosse pertinente trazer comparações com o Brasil, através 

dos escritos de Carneiro e outros autores, procurando demonstrar como a realidade 

representada nos contos cabrerianos também estão presentes no Brasil, e no terceiro 

capítulo analisar as obras de  Edison Carneiro, estabelecendo, no quarto capítulo, uma 

comparação entre os dois autores, trazendo os pontos de aproximação e divergência 

entre a representação da cultura afrodiaspórica em Cuba e no Brasil. 

Retornando a como os Estudos Culturais e a Teoria Pós-Colonial ajudaram a 

resolver o impasse no qual me encontrava, Jonathan Culler, em sua Teoria Literária: 

uma introdução, afirma que os estudos culturais são movidos por tensões entre o desejo 

de recuperar a cultura popular e dar voz a grupos marginalizados. Stuart Hall (2003), 

com o qual os Estudos Culturais tiveram sua gênese, afirma que essa linha de pesquisa 
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partiu dos estudos culturalistas e estruturalistas e abarca discursos múltiplos. Discursos 

esses que, a partir da virada línguistica, fizeram as questões da cultura serem percebidas 

como textualidades e metáforas da linguagem. Nessa perspectiva, é importante destacar, 

segundo Hall, que a hegemonia cultural nunca é uma questão de dominação pura e 

nunca um jogo de perde e ganha, mas uma mudança de equilíbrio nas relações culturais.  

Assim, essas perspectivas dos estudos culturais se fizeram úteis e necessárias 

para a pesquisa que tinha interesse de realizar, uma pesquisa que busca dar voz a autores 

que não fazem parte do “cânone literário” e a obras que tratam da história e da cultura 

de um sujeito coletivo marginalizado: os afrodescendentes. 

Buscando trazer à luz textos que apresentam certa resistência às ideologias 

colonizadoras, a linha de estudos pós-coloniais se fez bastante útil, uma vez que, 

segundo Ana Mafalda Leite (2002, p.129), o “termo ‘pós-colonial’ não designa tanto 

um conceito histórico ou diacrônico, mas, antes, um conceito analítico que reenvia o 

olhar às literaturas que nasceram num contexto marcado pela colonização europeia”. E, 

como para a referida autora, “os estudos teóricos do pós-colonialismo tentam enquadrar 

as condições de produção e os contextos socioculturais em que se desenvolveram as 

novas literaturas” (2002, p.131), essa afirmativa tornou imperioso que no primeiro 

capítulo contextualizasse a produção de Lydia Cabrera e Edison Carneiro. 

Ainda com relação ao pós-colonialismo, Eloína Prati dos Santos (2010) 

esclarece que a literatura pós-colonial não é aquela que veio após o período colonial e 

nem depois das épocas do império, mas sim aquelas que vieram com a relação colonial, 

ou seja, aquelas que dissecaram a relação colonial e em certa medida resitiram à 

perspectiva colonialista, auxiliando na demanda da descolonização simbólica do 

imaginário dominante, mostrando as marcas de exclusão, a dicotomia  durante o 

domínio imperial e as transformações e conflitos ocasionados pelo domínio cultural 

europeu. Com o fim da colonização, houve uma demanda também por uma 

descolonização simbólica e a literatura fez parte desse movimento. Ao observar os 

autores aqui estudados, percebe-se que, de certa maneira, eles se encaixam nessa 

perspectiva uma vez que retratam as marcas da colonização, em especial, com relação à 

subordinação da cultura africana e aos contatos/conflitos entre a cultura trazida pelos 

negros e aquela imposta pelo colonizador europeu. 

Analisar objetos que representam a cultura do tradicionalmente subalternizado 

faz com que seja necessário refletir acerca dos conceitos de “justaposição”,  
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“transculturação”, “hibridização, “mestiçagem”, “transculturação narrativa”, 

“heterogeneidade cultural” e, mais recentemente, no caso brasileiro, “princípio exusíaco 

e oxalufânico”, criado por Luiz Antonio Simas, o que será realizado na primeira parte 

do capítulo 1. 

Metodologicamente, buscarei trabalhar, mais uma vez seguindo as propostas de 

Culler (1999), nas fronteiras de sentido, atentando para os efeitos da linguagem 

presentes nas obras e para a forma como os sentidos são produzidos. Além disso, busco 

analisar, na trilha de Stuart Hall (2001), como a defesa de uma cultura negra feita por 

esses autores se deu em um contexto de múltiplas vozes, no qual as expressões de 

diferença e alteridade foram muitas vezes silenciadas. Levarei em consideração nas 

análises, a premissa de Stuart Hall (2003, p.74) ao afirmar que o espaço do “Novo 

Mundo” é “em si mesmo o início da diáspora, da diversidade, do hibridismo e da 

diferença”. 

Ainda segundo Hall (2003), é importante ter em mente que a cultura negra é hoje 

um espaço contraditório, de contestação estratégica, mas que não deve ser visto de 

forma simplificada em uma oposição binária. Para isto, a alternativa é não se apegar a 

modelos fechados, unitários e homogêneos, de “pertencimento cultural”, mas abarcar os 

processos mais amplos — o jogo da semelhança e da diferença — que é o que 

pretendemos assumir como estratégia nesta pesquisa.  

* 

 

Lydia Cabrera (1889-1991) nasceu no seio de uma família tradicional. Seu pai, 

Raimundo Cabrera y Bosch, foi uma figura importante no cenário de independência de 

Cuba, tendo integrado a geração intitulada “sesenta y ocho”. Devido a sua saúde frágil, 

Cabrera não pode ter uma educação regular, tendo recebido educação em casa.Na 

juventude, sob o pseudônimo de Nena, escreveu algumas crônicas sociais na revista 

Cuba y América, da qual seu pai era diretor. No entanto, é graças à pintura que Cabrera 

chegou à Paris surrealista, em 1927, para estudar, onde se gradua três anos mais tarde. 

Viveu em Paris até 1938, e sob a influência do surrealismo, descobriu Cuba e 

suas tradições.Nesse ínterim, retorna a Cuba por dois meses, e é nessa volta que, 

segundo suas palavras: “sentía ya una inquietud por acercarme a ‘lo negro’ 

(REGAZZONI, S/D, p. 364 apud HIRIART,1973, p.368). Nos vinte e um anos que se 
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seguem até sua saída definitiva de Cuba, ela se dedicou, junto com Maria Teresa Roja e 

Josefina Tarafa, a pesquisas de campo em Havana e Matanza, inclusive é graças a essa 

última que Cabrera conseguiu realizar os registros fonográficos mencionados na 

introdução. No ano de 1954, vem à luz o primeiro livro que compila todos esses 

registros, El Monte, o trabalho de compilação de dados se seguiu até 1960, quando 

Lydia iniciou um período de silêncio em sua produção com o exílio para Miami, 

voltando a publicar somente em 1973, sua obra Yemayá y Ochun, feita com os registros 

que havia levado na mala para o exílio. Entre 1976 e 1988, Lydia Cabrera ainda 

publicou mais oito livros. 

Nesta situação de exílio, Cabrera também passou por penúrias financeiras, como 

ela mesma aponta em carta a Pierre Verger, de 16 de agosto de 1983, ao afirmar que nos 

Estados Unidos tudo se faz por dinheiro: “Yo no lo tengo, pero no me hace falta”3. Nos 

últimos anos de sua vida, viveu na casa de Isabel Castellanos,  grande amiga  que 

publicou, postumamente, em 1994, o livro Páginas Sueltas, que inclui alguns trabalhos 

de várias fases de Lydia Cabrera até então inéditos.  

Edison Carneiro (1912-1972), também era filho de uma tradicional família, na 

qual o patriarca Souza Carneiro gozava de grande prestígio acadêmico. Carneiro, 

durante a sua vida, passou por grandes agruras financeiras atreladas ao equilíbrio 

instável da política oligárquica da Bahia, uma vez que a família Souza Carneiro era 

ligada a José Joaquim Seabra. Na juventude, Carneiro teve seus estudos custeados pelo 

tio, já que a família havia perdido status e dinheiro com a queda de Seabra, e, apesar da 

penúria financeira, conseguiu se formar Bacharel em Direito pela Faculdade da Bahia. 

A situação financeira da família Souza Carneiro não conheceu melhoras, 

principalmente após a Revolução de 1930, com o desmantelamento da estrutura do 

poder baiano trazido por Vargas e seus interventores. Em 1933, Edison Carneiro 

começou a assumir cargos políticos e simbólicos na célula comunista de Salvador, e 

mais tarde se tornou quadro da ANL (Aliança Nacional Libertadora). Começou a 

assumir um olhar dialético-marxista que o fez criticar Nina Rodrigues, Arthur Ramos e 

Gilberto Freyre, os pioneiros a tratar o assunto ao qual mais tarde ele se dedicaria: a 

cultura e a situação do negro no Brasil. 

 
3  Carta de Lydia Cabrera a Pierre Verger de 16/08/1983. Disponível em: 

<http://merrick.library.miami.edu/cdm/singleitem/collection/chc0339/id/1624/rec/19> Acesso em: 5 de 

janeiro de 2018. 
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Ainda na década de 1930, sob a influência tardia da Semana de Arte Moderna 

(COSTA, 2012), Carneiro funda junto com Sosígenes Costa, Aydano do Couto Ferraz, 

Jorge Amado e outros, a Academia dos Rebeldes. A reunião que oficializou o grupo 

aconteceu na sede de um centro espírita. O grupo lançou duas revistas, Meridiano, em 

1929, com um único número e O Momento, com nove números publicados entre 1931 e 

1932. 

É nesse contexto de debate sobre o modernismo, questões étnicos-raciais e 

mudança política que Edison Carneiro se formou intelectualmente. Ainda na década de 

1930, Carneiro participou dos dois Congressos Afro-Brasileiros, sendo que o segundo 

foi organizado por ele. Figuras proeminentes das religiões e culturas negras 

participaram, como a Mãe Aninha do Opô Afonjá, e o babalaô Martiniano do Bomfim, 

convidado para ser o presidente de honra do congresso. Essa participação dos pais de 

santo no congresso caracteriza uma grande diferença desse intelectual baiano com 

relação à geração anterior, uma vez que os “objetos” de estudo passam à categoria de 

sujeitos de estudo, e falam por si.O protagonismo que esses representantes tiveram no 

congresso vai aumentar a pressão para a descriminalização das práticas de religiões de 

matriz africana e pela liberdade religiosa, fazendo surgir a União das Seitas Afro-

Brasileiras da Bahia. 

Em 1961, assumiu a direção da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro e em 

1966 conseguiu ir à África, chefiando a delegação brasileira no primeiro Festival de 

Arte Negra em Dacar.Nos seus anos finais, entre 1970 e 1972, tem seu trabalho 

reconhecido pelas sociedades de folclore do México, Peru e Argentina, além de ser 

nomeado membro honorário da Associação Brasileira de Folclore e membro de alta 

honraria pela representação da UNESCO no Brasil. 

Pelo exposto, percebe-se que os dois intelectuais partilham certas 

“coincidências”: ambos nascem de famílias tradicionais, conhecem certa dificuldade 

financeira — apesar de ser em momentos de vida diferentes—, ambos estiveram ligados 

aos movimentos ditos de vanguarda dos locais onde fizeram sua formação intelectual e 

profissional nos anos de 1930: Cabrera com a vanguarda parisiense, em especial o 

Surrealismo, e Carneiro com a Academia dos Rebeldes e por último, os dois vivem fora 

de seu lugar natal, em autoexílio. 



22 
 

CAPÍTULO 1: Padê de Exu ou assentando as bases teóricas 

 

Para abrir os caminhos dessa tese, peço licença a Exu, este sem o qual nada se 

faz, intitulando esse primeiro capítulo como Padê4 de Exu, pois em todos os ritos de 

matriz africana Exu é o primeiro a comer e sua comida, o padê, lhe é ofertada para que 

tudo transcorra bem e problemas sejam evitados. 

Metaforicamente, por essa pesquisa tangenciar um tema tão largamente 

discutido como a identidade cultural e o encontro entre diversas culturas no Novo 

Mundo, faz-se necessário oferecer o padê, isto é, realizar, ainda que brevemente, uma 

apresentação de alguns conceitos que tentaram dar conta do processo de 

encontro/contato, assentando as bases teóricas dessa pesquisa: negrismo, negritude, 

surrealismo. 

Com relação à questão da identidade nacional e identidade cultural, Eurídice 

Figueiredo e Jovita Maria Gerheim Noronha, no artigo “Identidade Nacional e 

Identidade Cultural” (2010, p.189-206), defendem que ambos os conceitos se 

relacionam com a questão do reconhecimento, mas apresentam como diferença 

fundamental a distinção entre necessidade, própria das identidades nacionais, as quais 

no momento histórico de formação de suas nações apresentavam a necessidade de 

reconhecimento por parte dos países já estabelecidos; e a exigência de reconhecimento, 

que em sua maioria vem das ditas minorias, sejam elas de gênero, étnicas, de raça, 

religiosas, entre outras, que reivindicam mudanças nas legislações dos países em função 

dos interesses desses grupos, seja através da revisão histórica ou do questionamento da 

cultura dominante. O movimento de identidade cultural não apresenta como base a 

referência geográfica, mas se caracteriza por uma cultura em comum de caráter 

transnacional.  

É importante destacar que, uma vez que ambos os conceitos operam na chave do 

reconhecimento, consequentemente operam também com as categorias de outro e 

dialogismo, ou seja, o ente que necessita e/ou exige o reconhecimento sempre o faz 

perante ao outro, através do diálogo.  Ambas as identidades têm em comum ainda o fato 

de serem negociadas com relação às demandas do período em que são postas.  

 
4Padê é a comida, feita geralmente com farinha de mandioca e dendê, ofertada a Exu. 
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Sobre as identidades nacionais, Benedict Anderson (apud Figueiredo e Noronha, 

2010) considera que os nacionalismos surgem na América como um todo a partir das 

independências, uma vez que os novos países precisam se afirmar frente ao seu outro, as 

ex-metrópoles colonizadoras. Essa ideia será relida principalmente nas três primeiras 

décadas do século XX por uma série de intelectuais do continente americano que 

defendiam um afastamento do mimetismo europeu e a busca por uma tradição nacional, 

diferente da europeia, e é nesse cenário que surge o vanguardismo na América 

Hispânica e o Modernismo brasileiro. 

Já no que diz respeito às identidades culturais, um exemplo trazido pelas autoras 

e pertinente à pesquisa que aqui realizo é a questão do movimento negro: na década de 

1930, Aimé Césaire criou o conceito de negritude, que defendia os valores negros 

através de uma construção pautada no conceito de raça em contraposição à ideia branca-

colonial de que os negros não tinham valor, respondendo assim a uma cultura 

hegemônica de sua época. Mais recentemente, Paul Gilroy, utilizando-se da chave da 

diáspora e ultrapassando o conceito de raça, propôs a ideia de Atlântico Negro, que 

busca entender teoricamente a cultura negra a partir de formas geopolíticas e 

geoculturais de vida, resultantes da interação desta cultura e outros sistemas e contextos 

que não são apenas incorporados pela cultura negra, mas também modificados por ela. 

Para Gilroy, a ideia de diáspora deveria ser valorada, uma vez que propõe a relação 

entre igualdade e diferenciação étnica, resultando em um mesmo mutável.  

Essa ideia de mesmo mutável é muito importante, ao se levar em consideração 

que os grupos retratados por Cabrera e Carneiro, apesar de terem sido retirados à força 

de seus lugares originários, mantiveram sua identidade (cultural) apesar e com as 

modificações impostas pela cultura hegemônica do outro lado do Atlântico. Tal 

percepção de uma cultura comum entre os negros dispersos pela condição da escravidão 

e da interação deles com outras formas políticas e culturais presentes no Novo Mundo, o 

Atlântico Negro, defende que a cultura dos negros no Novo Mundo não é monolítica 

nem fruto da tradição africana, mas transgride ambas, uma vez que é marcada pela 

mestiçagem. 

Figueiredo e Noronha (2010) destacam ainda que apesar de não existir o apoio 

do Estado-Nação nas exigências das identidades culturais, há toda uma rede de símbolos 

que surgem para estabelecer uma comunidade imaginada; seria possível dizer que toda 

esse rede de símbolos forma o imaginário social. Para o historiador Bronislaw Baczko 
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(1985), imaginário social pode ser entendido como um conjunto de representações 

coletivas associadas ao poder, sendo este imaginário constituído pelas experiências dos 

agentes sociais, por seus desejos e interesses, surgindo como um campo de expectativas 

e memórias, através do qual provoca adesões a um sistema de valores, molda condutas e 

conduz indivíduos à ação comum: “através dos seus imaginários sociais, uma 

colectividade designa a sua identidade; elabora uma certa representação de si; 

estabelece a distribuição dos papéis e das posições sociais; exprime e impõe crenças 

comuns …” (1985, p.309). 

Essas ideias são importantes nesta pesquisa, uma vez que os autores aqui 

estudados escrevem em um momento que a pauta da identidade nacional e também da 

identidade negra estava colocada. De forma mais específica, Cabrera e Carneiro, ao 

analisarem mais detidamente as religiões de matriz africana transladadas e (re)criadas 

em Cuba e no Brasil, respectivamente, poderiam ser inseridos dentro de um debate 

sobre identidade cultural, e nesse sentido com a própria ideia de “Atlântico Negro” 

defendida por Paul Gilroy, uma vez que as representações feitas por eles retratam uma 

formação intercultural e transnacional que compartilha do passado da escravidão e da 

discriminação. 

 

1.1 Exu é um e vinte um  

 

Esse subtítulo faz referência a um dos muitos mitos de Exu que mostram a 

multiplicidade dessa entidade, multiplicidade que também pode ser percebida ao se 

olhar os diversos conceitos que tentam dar conta do processo e do resultado do 

choque/encontro das múltiplas culturas que aportaram aqui no chamado Novo Mundo, 

dos quais merecem destaque as noções de “justaposição”, “transculturação”, 

“hibridização, “mestiçagem”, “transculturação narrativa”, “heterogeneidade cultural”, 

“exusíaco” e “oxalufânico”. 

A reflexão acerca desses conceitos é necessária para realizar uma análise 

pertinente das contribuições das culturas da diáspora africana no Brasil e em Cuba, entre 

os anos de 1930 e 19405 à cultura regional/continental, e perceber o valor estético que as 

 
5 Esse marco se refere à publicação de Cuentos Negros de Cuba de Lydia Cabrera, em francês e em 

espanhol. 
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marcas de oralidade asseguram às obras de Cabrera e Carneiro, para além das 

intertextualidades evidentes entre a produção de ambos os autores. 

Alberto da Costa e Silva em Um rio chamado Atlântico (2003) chamou de 

justaposição ou superposição das formas africanas às que provinham da Europa, o 

resultado proveniente do encontro/choque cultural que se deu no Novo Mundo. Esse 

resultado após o choque foi extensamente discutido no campo da teoria. Desde a ideia 

de transculturação, trazida por Fernando Ortiz (1940), passando pela transculturação 

narrativa de Ángel Rama, mestiçagem de Gilberto Freyre até os anos 90 com García 

Canclini e o seu Culturas Híbridas, isso apenas para nos referirmos ao universo latino-

americano. Todas essas noções procuraram dar conta do choque provocado pelo 

encontro do “eu” e do “outro”. Entretanto, como se verá logo a seguir, elas não são 

equivalentes entre si. 

 Confirmando esta ideia, García Canclini (2011) aponta que o termo hibridação 

pertence à mesma família de categorias como mestiçagem, utilizada para se falar de 

contatos étnicos, e sincretismo, para os contatos religiosos. Além disso, faz parte dessa 

mesma família a noção de crioulização, utilizada para os contatos linguísticos, ou seja, 

cada uma dessas categorias anteriores, para o autor, se apresentariam como uma forma 

particular de hibridação. 

 A hibridação, segundo García Canclini, é caracterizada por processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de formas 

separadas, se combinam para gerar novas estruturas, novas práticas ou novos objetos. 

Aqui cabe uma leitura crítica da afirmativa de García Canclini. Por mais que 

teoricamente essas categorias possam pertencer à mesma família, uma vez que tentam 

dar conta de fenômenos resultantes do encontro entre culturas, elas não podem de forma 

alguma serem lidas enquanto sinônimos. É preciso levar em consideração o contexto de 

surgimento e a demanda à qual respondia cada um desses teóricos. Tendo isso em 

perspectiva, García Canclini pensa a hibridação no contexto da pós-modernidade no 

continente latino-americano, um continente no qual a modernidade, segundo ele, não se 

realizou plenamente. Para esse intelectual, as identidades estariam pautadas no consumo 

de bens simbólicos e funcionariam como “estratégias para entrar e sair da 

modernidade”.  

 Stelamaris Coser (2010) em seu artigo sobre híbrido, hibridismo e hibridização, 

aponta que hibridação para Bakhtin seria a mistura ou o encontro de duas ou mais 
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línguas dentro de um mesmo enunciado, podendo ser usado de forma artística que 

mostraria a multiplicidade de vozes ali existente. Essa característica, presente nos 

contos de Cabrera, será demonstrada no segundo capítulo. Homi Bhabha usa esse termo 

para se referir às estratégias e discursos  do subalterno, o que criaria um “terceiro 

espaço”. Para Hall, em diálogo com Homi Bhabha e Jacques Derrida, hibridismo não se 

refere ao sujeito híbrido, mas ao processo de tradução cultural que teve forte atuação na 

formação de novas identidades em condições diaspóricas. 

Coser ainda destaca que todas as sociedades são complexas e híbridas, que o 

híbrido  não está restrito às margens, mas está presente em todas as culturas e histórias. 

Dessa forma, uma releitura do conceito surge inicialmente nas ciências biológicas para 

se referir às misturas de espécies de aspecto negativo; foi trazido às Ciências Humanas, 

na forma de Darwinismo Social — a miscigenação, que parecia algo danoso, atualmente 

surge como um processo comum a todas as sociedades.  

Partindo de um ponto de vista cronológico, a ideia de mestiçagem, tal como 

defendida por Freyre a partir da década de 1930, trazia um diagnóstico diferente daquele 

apresentado até então. De acordo com Giucci (2008, sem página), Freyre defendia que 

“a cultura brasileira surgia, positivamente avaliada em um estudo monumental, dessa 

mescla singular no trópico entre portugueses, índios e escravos africanos”. Ou seja, a 

mestiçagem passou a ser vista, no caso brasileiro, como algo positivo.  

Silvina Carrizo (2010) demonstra que, tal como hibridização, a mestiçagem 

também tem sua origem nas ciências biológicas e que, ao longo de sua trajetória, esse 

conceito deixou de lado os problemas sociais e foi proposto como uma forma identitária 

harmoniosa. A estudiosa segue afirmando que esse conceito passou por releituras ao 

longo do século XX, sendo relacionado com outros conceitos criados por intelectuais 

latino-americanos, tais como transculturação e hibridismo cultural, choque que gerou 

novas perspectivas. 

É preciso destacar  que, ainda segundo Carrizo, é o conceito de mestiçagem que 

ao surgir como uma resposta à questão do nacional dará entrada à reflexão sobre o papel 

do negro na formação cultural e identitária brasileira, papel este que foi percebido tanto 

negativamente como positivamente. Dentre os que perceberam de forma positiva, está o 

próprio Edison Carneiro aqui estudado. 
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Carrizo traz para a análise “As culturas negras no Novo Mundo” de Arthur 

Ramos, que segundo a autora tem duas novidades com relação ao entendimento do 

conceito de mestiçagem em voga até então, apontando que não foi somente a escravidão 

que modificou a cultura negra que aqui aportou, mas também a separação dos 

indivíduos de mesma origem e a “miscigenação na ordem biológica e a aculturação na 

ordem cultural” (RAMOS apud CARRIZO, 2010, p.283). Seguindo a teoria da 

aculturação, entendida como um processo de aceitação, adaptação e reação, Carrizo 

pontua que esta é a forma como Ramos contra-argumenta a teoria do embranquecimento 

do ponto de vista científico. 

É importante destacar que Ramos foi um grande interlocutor de Edison Carneiro, 

tendo sido, inclusive, o responsável pela publicação de alguns livros seus; em carta de 

1936, disponível na Biblioteca Nacional, Carneiro agradece a Ramos o apoio para a 

publicação do livro Religiões Negras e em carta do ano seguinte, Carneiro agradece o 

envio do livro de Ramos supracitado, bem como pede ajuda com relação à formação da 

União das Seitas Afro-brasileiras, o que se verá mais detidamente no terceiro capítulo 

dessa tese.  

Na metodologia de estudos da cultura material, coincidindo com Freyre, 

Fernando Ortiz, na década seguinte, nos anos de 1940, traz o conceito de 

transculturação. Segundo ele, esse novo conceito representaria as fases do processo de 

transição de uma cultura a outra, através de perdas e desligamentos de uma cultura 

precedente e o surgimento de novos fenômenos culturais (ORTIZ, 1983, p.90). Tanto a 

ideia de mestiçagem defendida pelo brasileiro quanto a de transculturação defendida 

pelo cubano apresentam a problemática de não dar conta das tensões e divergências 

existentes no encontro do “eu” com o “outro”, uma vez que criam um discurso de 

hegemonia racial/cultural e não enfrentam a questão da hierarquização de raças e 

culturas. 

Livia Reis (2010), em artigo sobre transculturação, afirma que esse conceito 

cunhado por Ortiz foi muitas vezes lido como miscigenação cultural e que, para o autor 

cubano, o conceito de transculturação ultrapassaria o de mestiçagem, pois este último 

estaria ligado à ideia de raça e designaria algo que está em constante movimento. Cabe 

mencionar ainda, em comparação com Ramos, que para Fernando Ortiz o vocábulo 

aculturação no sentido estrito significa passar de uma cultura à outra e transculturação 

seria uma parcial deculturação seguida de uma neoculturação. Ora, se Ramos entende 
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aculturação como um processo de aceitação, adaptação e reação, percebe-se que na 

interpretação do brasileiro aculturação seria sinônimo de transculturação. 

Pelo exposto até o momento, é possível afirmar que as reflexões em torno do 

processo de encontro de culturas ocorrido no Novo Mundo nos anos de 1930 e 1940 

partem das concepções biológicas e vão ganhando novos significados ao longo de sua 

história, no entanto, todos esses processos estão respondendo a questões colocadas pela 

Sociologia e pela Antropologia. 

Foi a partir das reflexões de Ortiz e desdobrando-se sobre a literatura que Rama 

criou a noção de transculturação narrativa, caracterizada como uma reestruturação 

literária a partir de três níveis: língua, estruturação literária e cosmovisão. No entanto, o 

intelectual uruguaio, como nos aponta Reis (2010), reintrepreta o conceito cubano e fala 

de um movimento de perdas, seleções e assimilações que ocorrem simultaneamente, 

possibilitando um processo de remanejamento cultural. É importante mencionar que, 

segundo Rama, as operações realizadas pelas sociedades latino-americanas, no 

momento pós-independência,  selecionaram os elementos que as sociedades norte-

americana e europeias desprezaram — os nativos e os negros —, tornando, assim, esses 

elementos preteridos em marcas identitárias próprias. 

A pesquisadora segue afirmando que a primeira operação fundamental da 

transculturação ocorre na língua, no uso que os escritores regionalistas da primeira 

década do século XX fizeram do falar dialetal, em especial rural, alternado com a língua 

culta. O uso desses registros locais demonstra as ambiguidades linguísticas e muitas 

vezes eles aparecem entre aspas ou traduzidos em glossários e apêndices explicativos, 

mantendo a hierarquização entre os “homens de letras” e aqueles representados em suas 

obras regionais. Os escritores transculturados, por sua vez, procuram encontrar 

equivalência dentro do espanhol, sem quebrar o tom unitário da obra. Essa operação de 

não quebra do tom unitário da obra é possível de ser percebida em Cuentos Negros de 

Cuba, de Lydia Cabrera, tal como será demonstrado na última seção do segundo 

capítulo. 

A noção de transculturação narrativa proposta por Rama se assemelha em muitos 

aspectos à categoria de heterogeneidade proposta por Cornejo Polar; Reis (2010) aponta 

que o próprio Cornejo Polar utiliza ambos os termos sem diferenciá-los. Sobre a noção 

de heterogeneidade cultural, Cornejo Polar diz que: 
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As (literaturas) que às vezes denominei “literaturas 

heterogêneas” funcionam em parte como receptoras das 

tradições populares e indígenas, e neste sentido, além de 
reproduzir as rupturas socioculturais da América Latina, 

operam no espaço ambíguo da ressemantização de formas e 

conteúdos alternativos. Certamente não são iguais as crônicas, 
a gauchesca, o negrismo, o indigenismo, o romance do nordeste 

brasileiro, o realismo mágico ou o relato testemunhal, mas em 

todos esses casos o discurso hegemônico se abre a outros 
discursos, os marginais e subterrâneos, às vezes com 

autenticidade – quando são produtivos – e às vezes com 

artificialidade opaca e falsificadora. Enfim, a polifonia 

bakhtiniana só é enriquecedora quando as vozes dos outros 
preservam seu tom e têmpera discordantes. (2000, p.22) 

 

O autor peruano ainda segue afirmando que o discurso migrante é “radicalmente 

descentrado, enquanto se constrói ao redor de eixos vários e assimétricos, de certa 

maneira incompatíveis e contraditórios, de uma forma não dialética” (CORNEJO 

POLAR, 2000, p.304). Relacionando com a perspectiva da transculturação, o discurso 

migrante ocorre quando o sujeito migra de uma cultura a outra, originando 

manifestações culturais, visões de mundo transculturadas, atualizadas. Com isso, ocorre 

uma persistência das memórias locais nos discursos dos sujeitos migrantes, nos quais 

esse sujeito maneja uma pluraridade de códigos, que não se confundem e ainda 

preservam sua autonomia, o que impossibilitaria a visão reducionista de uma hegemonia 

conciliatória. Em suas palavras: 

 

Contra certas tendências que querem ver na migração a celebração 

quase apoteótica da desterritorialização, considero que o deslocamento 
migratório duplica (ou mais) o território do sujeito e lhe oferece a 

oportunidade de falar a partir de mais de um lugar ou o condena a essa 

fala. É um discurso duplo ou multiplamente situado. (2000, p.304) 

 

Com relação às categorias de transculturação e heterogeneidade, David 

Sobrevilla (2001, p.21-33), após apresentar as noções e críticas com relação a ambos os 

termos, conclui que são categorias complementares e não opostas, e defende, ainda, que 

heterogeneidade seria algo mais amplo, enquanto a transculturação seria uma dinâmica 

dentro da situação de heterogeneidade. Com relação à crítica sobre a síntese sugerida 

pela categoria de transculturação, Sobrevilla afirma que a realidade ora se decide pela 
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síntese, ora pela totalidade conflitiva. Mais abrangente, a noção de heterogeneidade é 

pertinente para pensar em relações culturais (e produtos delas derivados) diferentes, 

tanto aquelas que expressam uma transculturação, quanto, ainda, aquelas que expressam 

uma “aculturação”. 

Graciela Raquel Ortiz (2010), em seus estudos, demonstra como os conceitos de 

heterogeneidade, mestiçagem, hibridação e transculturação se relacionam. Segundo a 

autora, o próprio Cornejo Polar percebia mestiçagem como um importante conceito para 

a América interpretar a si própria e que ele respondeu a uma demanda por conciliação. 

Já com relação à transculturação, caso fosse conciliadora, Cornejo Polar a entendia 

como uma possível base espistemológica para a mestiçagem; se não houvesse 

resolução, Graciela pontua que seria interessante relacionar com o conceito de 

hibridação de García Canclini, que, mesmo sem negar a síntese, desestabiliza ao 

oferecer um caráter provisório. Ela traz ainda a avaliação de Raúl Bueno, 

contemporâneo de Cornejo Polar, que ao refletir sobre os conceitos de heterogeneidade, 

transculturação  e mestiçagem, parte da ideia de processo e resultado, considerando a 

transculturação um processo no qual elementos de uma cultura passam à outra, e os 

resultados seriam a mestiçagem e a heterogeneidade, sendo o primeiro marcado pela 

tendência a um apagamento das diferenças visando uma homogeneidade e o segundo 

pela valorização da diferença dos elementos postos em contato.  

Para além dos conceitos já abordados, é de extrema importância para o percurso 

teórico deste estudo a duplicidade oralidade-literatura abordada por Cornejo Polar na 

introdução de seu livro O condor voa, na qual o autor verifica que essa duplicidade é o 

problema básico da literatura de nosso continente. Somando-se ao peruano, Zulma 

Palermo, no primeiro capítulo do seu livro intitulado Desde la otra orilla, aborda o 

conceito de geocultura, surgido nos anos de 1970 e as atualizações sofridas por ele nas 

últimas décadas. Apresentando as diferenças entre as noções de ser e estar no mundo, a 

autora pontua que há uma diferença de conhecimento e de epistemologia entre a 

América e o Ocidente (as ditas culturas de Primeiro Mundo), uma vez que partem de 

uma subjetividade e percepção de mundo diferentes, centradas na ideia da experiência 

como memória, como saber coletivo que vem desde sempre e não requer comprovação e 

encontra-se fagocitada na escrita literária, como instrumento de sujeição da cultura 

dominante. Sobre a diferença de subjetividade e percepção de mundo entre aqui e a 
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Europa, ela norteia toda esta pesquisa, uma vez que estamos lidando com o imaginário 

africano que para cá foi trazido nos tumbeiros e permanece vivo até hoje. 

Ainda na trilha de Palermo, ela afirma que, em um primeiro momento, a 

percepção da diferença entre ser e estar no mundo permitiu colocar em evidência a 

forma como o conhecimento sobre a cultura das sociedades colonizadas permitiu 

legitimar os valores dominantes e subordinar a cultura do “outro”, que se encontra 

fagocitada na cultura dominante. Assim, a crítica argentina afirma que esse processo 

permitiu evidenciar as diferenças e criar hierarquias entre culturas, expressa na 

utilização de termos tais como: alta cultura  versus 

subculturas/subliteratura/folclore/produção marginal/cultura-literatura subordinada e, 

agora, subalterna, gerando consequentemente uma carga de valorização implicada por 

esses termos. 

Por fim, a proposta mais contemporânea é o conceito exusíaco que é apresentado 

por Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino em Fogo no mato: a ciência encantada das 

macumbas (2018). Nesta obra, os historiadores afirmam que o campo da cultura é 

pertencente a Exu, pois detém o poder de Bará de ingerir o que chega e devolver, em 

forma de axé, ou seja, força vital, aquilo que foi ofertado. É ainda a força que cria e que 

mesmo não obedecendo às regras, é aquele que as fiscaliza. Interagindo e tensionando 

com ele, há o conceito oxalufânico que representa a ordem, a paciência, o método e a 

retidão. Mas esses conceitos não se opõem, antes convivem, pois Oxalufã tenta não 

seguir a ordem do ebó e Exu pune aqueles que não seguem a ordem, assim essas 

potências se cruzam, dinamizam as múltiplas possibilidades de invenção e geram novas 

possibilidades. Coexistem em uma dinâmica de alteridade e dialógica, desafiando os 

limites e as oposições. Essas noções serão utilizadas no primeiro capítulo para falar do 

surrealismo e da relação etnografia/literatura, uma vez que Cabrera e Carneiro escrevem 

na encruzilhada da ciência etnográfica/antropológica (método — oxalufânico) e da 

literatura (princípio exusíaco da criação), e estarão presentes, ainda que não 

diretamente, ao longo de toda a tese, uma vez que esta pesquisa trabalha com as 

ressemantizações das práticas e tradições africanas ocorridas no Brasil e em Cuba. 

Após essa breve explanação de alguns conceitos, verifica-se que muitas vezes 

eles se entrecruzam e se sobrepõem, e em outros momentos, mesmo sendo processos 

similares, apresentam pontos radicalmente diferentes. Nas análises, defenderei que tanto 

Lydia Cabrera como Edison Carneiro estão observando o processo de transculturação, 
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tal como entendido por Raúl Bueno, ou seja, o processo no qual elementos de uma 

cultura passam à outra. No entanto, para nossos autores o resultado é diferente, uma vez 

que Lydia tenta evidenciar os diversos elementos presentes na cultura (afro)cubana, se 

aproximando assim da perspectiva da heterogeneidade, enquanto Carneiro traz uma 

perpectiva mais homogenizadora, porque conciliatória, típica da mestiçagem — o que 

não causa estranhamento uma vez que seus textos são contemporâneos da produção de 

Freyre. 

 

1.2 Negrismo, negritude e surrealismo: contexto de formação intelectual. 

 

Nesta pesquisa, fez-se importante o estudo sobre o negrismo e as vanguardas, 

em especial o surrealismo, para melhor compreenderas obras analisadas. Assim, em 

ambos os países, Cuba e Brasil, a instituição da escravidão se deu por um tempo maior 

que nas outras regiões; com a emancipação dos africanos escravizados e o advento da 

modernidade, a questão de como integrá-los à sociedade entrou em pauta. Havana e Rio 

de Janeiro tornaram-se, mais tarde, espaços de circulação de intelectuais negros e seus 

descendentes, como Edison Carneiro, que passaram a procurar formas de integrar sua 

cultura à nacionalidade. Aqui é importante mencionar que Edison não foi criado dentro 

das religiões de matriz africana, sua aproximação aos terreiros se deu mais tarde, ao 

surgir o interesse pela temática afro. Lydia, por sua vez, teve contato desde nova com 

pessoas ligadas à religião, já que em sua casa trabalharam praticantes das reglas e essas 

pessoas foram seus primeiros “informantes”. 

Nos anos de 1920 e 1930, a ideia de negrismo surge nas Américas, 

principalmente no Caribe, como consequência das vanguardas europeias e latino-

americanas, associada aos movimentos de abolição da escravatura, à emergência na 

cena pública do mosaico que representa a cultura popular e, consequentemente, 

nacional6. No caso dos territórios americanos, este movimento implica imersão nos 

universos indígenas e afrodescendentes. 

 
6Ao relacionar cultura popular com cultura nacional, nos aproximamos da ideia apresentada por Viviana 

Gelado (2006, p.75 e 76) quando a autora afirma que as vanguardas na América Latina abriram espaço 

para todos os ismos, inclusive os de cultura popular, como no caso desta pesquisa o negrismo, que foram 

excluídos do cânon crítico e que essa relação produziu tendências e modalidades, por exemplo, o 

negrismo caribenho, caracterizado pela valorização da musicalidade, ritmo e linguagem afro-americana.  
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Como consequência da apropriação do universo negro realizada pelos artistas 

europeus, o mapa do negrismo denota, inicialmente, uma experimentação poética, 

presente primeiramente em Porto Rico com Luis Palés Matos e seu livro Tuntún de pasa 

y grifería (1924); em Cuba, logo depois, com Ramón Guirao, Emilio Ballagas, Gómez 

Kemp, José Zacarías Tallet e Nicollás Guillén, sendo este o escritor de maior 

repercussão, autor de Motivos de son (1930), Sóngoro Cosongo (1931) e West Indies 

Ltd. (1934); e, por fim, no Uruguai, com Ildefonso Pereda Valdés, autor de La guitarra 

de los negros (1926) e Raza negra (1929). No balanço de José Luis Varela, esses textos 

não passam de “emissões de simpatia afro-cubana, folclorismo epidérmico [...] erotismo 

religioso, misticismo yoruba”, cuja força também reside na exploração do “sensualismo 

africano, aliteral, amelódico e onomatopeico” (VARELA, 1951, p.93), a que os próprios 

negristas chamavam de fonetismo. 

Nos anos seguintes, com a consolidação desse movimento e com o surgimento 

de obras que merecem destaque como: Ecué-Yamba-Ó (1933), de Alejo Carpentier; 

Cuaderno de poesía negra (1934), de Emilio Ballagas; La luna de los ñáñigos (1936), 

de Lino Novás Calvo e Cuentos negros de Cuba (1936) de Lydia Cabrera, se inicia um 

trânsito, dos dois primeiros para os dois últimos, de uma valorização das culturas da 

diáspora africana, paralela a uma tomada de posição solidária com as reivindicações 

sociais.  

Quanto ao negrismo nas Antilhas, cabe ainda salientar que este não foi apenas 

um “movimento” literário, mas se fez presente em meios diversos, como a pintura, a 

escultura, o desenho, a gravura e a música. Conquistou, além disso, outros meios de 

difusão, com destaque para o rádio, o cinema e, posteriormente, a televisão.  

Figueiredo et al (2010) destaca que os movimentos negros são em certa medida 

oriundos dos primeiros estudos que etnógrafos europeus realizaram na África no 

princípio do século passado e que o surgimento dos movimentos de valorização da 

cultura negra coincidiu com as vanguardas europeias e seu culto do primitivismo, do 

onírico e da liberação do inconsciente. Cabe destacar que segundo as autoras, no 

princípio do século XX dois movimentos convergem: a descoberta cientifica e artística 

da África por parte da intelectualidade europeia e o surgimento da solidariedade racial 

dos negros que nasce junto com o pan-africanismo e pauta os movimentos identitários 

vindouros. 
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Com relação ao Brasil, é possível apontar que é a partir do modernismo que se 

abre espaço para a solidificação da presença do negro no campo das nossas letras. 

Porém, mesmo com a crescente representação do negro nas artes, o modernismo não foi 

capaz de romper com os lugares comuns dos estereótipos, nem ainda conseguiu chamar 

a atenção para as agendas sociais. Assim, o modernismo brasileiro pouco alterou a 

imagem do negro no campo das letras. Conforme afirma radicalmente Roger Bastide 

(1973, p.21), a literatura brasileira do início do século XX apenas troca o racismo do 

século XIX por uma “simpatia diluída” que tendia a acumular o “pai João”, com os 

estereótipos e epítetos da simplicidade, da bondade e da alegria naturais. 

Entretanto, a partir dos anos de 1930, essa postura começa a mudar; muitos 

intelectuais e escritores brasileiros se voltaram para a tematização da raça e da classe 

como forma de abrir a discussão acerca dos limites da modernidade, da identidade 

nacional e do lugar das alteridades na economia social. E é a partir da abertura dessa 

discussão que se percebe a forte atuação da Academia dos Rebeldes, citada 

anteriormente, da qual Edison Carneiro fez parte. A atuação política e intelectual de 

Carneiro se deu através de sua percepção com relação à raça e à cultura marginalizadas 

na Bahia e no Brasil, e talvez isso justifique seu interesse pela cultura de origem 

africana, como é possível perceber em Religiões Negras (1936), Negros Bantos (1937), 

Candomblés da Bahia (2008), bem como no registro fonográfico que realizou, nos quais 

registra os pontos cantados nos terreiros de Maria Conga, no bairro de Realengo da 

cidade do Rio de Janeiro. 

Citando Schwartz (1995), o movimento negrista não se caracterizou como um 

movimento artístico organizado através de manifestos; no entanto apresentou diversos 

pontos de contato com as vanguardas europeias e neste sentido se baseou em uma busca 

pelo exotismo. Figueiredo et al (2010) afirma que o negrismo das Antilhas de língua 

espanhola, apesar de possuir suas especificidades, apresentou características em comum, 

tais como recursos literários para a representação de diversos ritmos e a valorização da 

intuição sobre a razão, os costumes e as tradições negras. 

Em Cuba, especificamente, o papel da valorização da cultura negra foi essencial 

no projeto de cubanidad da década de 1920 e nos anos subsequentes. De maneira geral, 

esse movimento na América Latina abriu caminho para o reconhecimento e a aceitação 

da participação do negro na formação da cultura popular. 
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As vanguardas latino-americanas e o modernismo brasileiro criaram suas formas 

próprias de interpretação da influência do negro na cultura nacional: em Cuba surge o 

afrocubanismo e no Brasil a poesia negrista. Para os intelectuais de ambos os países, a 

África não era exótica e distante, mas constituía uma realidade com ramificações locais. 

Assim, a representação do negro apareceu de forma menos estereotipada, mais 

verossímil e crítica ao papel do negro tanto na sociedade brasileira quanto cubana, 

especialmente a partir dos anos de 1930. 

Schwartz (1995), referindo-se primeiramente a uma linhagem poética caribenha 

da primeira metade do século XX, afirma que essa linhagem estava preocupada, 

sobretudo, com a valorização da identidade cultural afrodescendente e buscava 

rediscutir a formação multicultural, a natureza do processo histórico, as relações entre 

dominantes e dominados naquele espaço. Sendo assim, ela cultivou, mais tarde, a 

chamada “poesia social”, resultando em um produto “retirado” do povo e dirigido ao 

povo. 

Ainda segundo Schwartz, além de encontrar expressão na lírica antilhana, o 

negrismo também se manifestou na poesia brasileira. Para o crítico, o negrismo, 

enquanto manifestação estritamente literária, pouquíssimo dialoga com a negritude, 

entendida como os movimentos surgidos nos anos de 1930, no Caribe francês e em 

Paris, que reivindicaram direitos dos afrodescendentes em diversas ordens. A literatura 

aqui é entendida não só como expressão de um imaginário simbólico, mas também 

como uma forma primeira para externar demandas sociais, políticas e existenciais do 

coletivo negro de maneira geral. Em contraste com a negritude, o negrismo, tal como 

entendido por Jorge Schwartz, admite uma linhagem de autores que (re)produziram um 

vasto “repertório importado”, um discurso plástico, na maioria das vezes enunciado por 

uma elite branca e que incorporou temáticas relativas ao universo negro, a fim de 

divulgá-las junto a um público também branco e da própria elite. Essa posição de 

Schwartz é perceptível no interesse que os franceses tiveram, na década de 1930, em 

traduzir e publicar Cuentos Negros de Cuba de Lydia Cabrera e Leyendas de Guatemala 

de Miguel Àngel Asturias. 

Pensando na linha proposta por Simas e Rufino, aqui já mencionada, o campo da 

cultura é de dominio exusíaco, uma vez que recebe a oferenda e devolve como princípio 

vital. Nesta seção observa-se como a “oferenda” do surrealismo influenciou nos 

registros analisados neste trabalho. Exu, ainda segundo Simas e Rufino (2018), é o 
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senhor da encruzilhada, símbolo do imprevisível, do inacabado, da possibilidade. Esse 

olhar para Exu se aproxima em certa medida do movimento surrealista que buscou se 

opor a tudo que era óbvio, negando o racionalismo como forma de experimentar o 

mundo, trazendo como proposta uma postura de estranhamento.  

Tal postura de estranhamento defendida pelos surrealistas é tida por James 

Clifford (2002, p.132) como algo necessário ao rótulo etnográfico que sugere uma 

atitude de observação participante de uma realidade cultural tornada estranha. Essa 

observação participante requer a aproximação entre o pesquisador e o grupo estudado 

— característica presente nos autores estudados —, o que gera um diálogo entre 

experiência e observação. Assim sendo, para Clifford, tanto os surrealistas quanto os 

etnógrafos lidam com um jogo entre o familiar e o estranho, entre o dentro e o fora.  

Para melhor compreender o surrealismo através do princípio exusíaco, é preciso 

retomar algumas de suas proposições. Em um primeiro momento, os surrealistas 

projetaram luzes sobre poetas consagrados e sobre alguns esquecidos, que na sua 

opinião não mereciam tal esquecimento. Sade, Baudelaire, Petrus Borel, entre outros, 

foram percebidos pelos surrealistas como precursores. Uma das questões levantadas por 

esses percursores será a flânerie, associada à liberdade e aos questionamentos da ordem 

vigente. Esta foi relida pelos surrealistas enquanto deambulação surrealista, que 

consistia em um caminhar errante pela cidade e que podia proporcionar um encontro 

com o maravilhoso. Ora, Exu é o senhor dos caminhos e da imprevisibilidade, ele 

passeia pelo mundo, atento aos menores detalhes e quando ele age, coisas suprarreais 

acontecem. 

Outro conceito surrealista que tem um quê de princípio exusíaco é o acaso 

objetivo. Em Nadja, Breton mostra como o olhar encantado do mundo possibilita 

reflexões sobre a realidade.A própria ideia de acaso objetivo é composta de conceitos 

opostos que dialogam (Laroyê, Exu!), o acaso que representa algo incerto, imprevisível 

e a objetividade, representando a certeza. Tal aproximação entre o acaso objetivo e o 

princípio exusíaco defendido por Simas e Rufino fica ratificada por Chénieux-Gendron 

(1992, p.93) quando ela afirma que para Breton “tudo se joga no cruzamento da vida 

com o escrito, um relançando a invenção do outro”. Nesse sentido, é interessante 

perceber que os primeiros escritos de Cabrera sobre o negro só aconteceram na Paris 

surrealista, a vida inventando o escrito, e que foi nas “orillas del Sena”, após seus 
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estudos sobre as culturais orientais, “todo el oriente fue para mí una gran experiencia. 

Lo estudié bien” e: 

 

¿fueron esos estudios los que le llevaron a acercarse a “lo negro”? 

 -De aquí fue que nació mi interés por la cultura negra. 

 -¿Quisiera explicarnos esto con mayor amplitud? 

 -Pongamos por caso las leyendas, todas las religiones en el fondo se 
parecen. De niña había oído muchos cuentos de los negros de casa, el 

de “el espíritu del árbol”, por ejemplo. Todo esto lo redescubrí en el 

folklore japonés ¡cuántas leyendas parecidas!, algunas casi iguales a 

los cuentos que escuché en mi infancia. Comenzó entonces mi interés 
por lo negro-cubano. Tengo un recuerdo muy específico: estudiando la 

iconografía del Borobodur, el templo de Java, hay un bajorrelieve en 

que aparece una mujer con unas frutas tropicales en la cabeza. Me dije 

-¡Pero si esto es Cuba!7 

 

No Segundo Manifesto Surrealista (1929), Breton, após apresentar 

reformulações teóricas do surrealismo, segue afirmando que há um “certo ponto do 

espírito em que a vida e a morte, o real e o imaginário, o passado e o futuro, o 

comunicável e o incomunicável, o alto e o baixo, deixam de ser percebidos 

contraditoriamente”. Esse manifesto foi reconhecido pelo próprio Breton como um 

apelo à retomada dos princípios surrealistas (NADEAU, 2008, p.123). Ora, esse deixar 

de ser percebido contraditoriamente nada mais é do que o próprio princípio exusíaco 

interagindo e tensionando com o princípio oxalufânico, em sua versão francesa, em uma 

dinâmica de diálogo.  

 A já citada crítica argentina, Zulma Palermo, em seu texto “Epistemología 

fronteriza. Estudios Culturales y epistemologia fronteriza en debate” (2001) destaca que 

muitas questões problematizadas na atualidade já vinham sendo debatidas no nosso 

continente sem eco algum. Ampliando essa percepção de Palermo, é possível afirmar 

que quando esse “Exu francês” (o Surrealismo), que busca fugir da dicotomia, atinge as 

bandas de cá, o continente latino-americano, não é propriamente um ineditismo, uma 

vez que segundo Guinsburg e Leirner (2008), ainda no século XIX, já era possível 

antever ideias que mais tarde seriam consideradas surrealistas circulando pelo Brasil, 

em especial no poeta simbolista Cruz e Souza.  

 
7 Esse trecho e as citações da autora que o precedem estão disponíveis no trecho da entrevista entre 

Rosário Hiriart e Lydia Cabrera. Disponível em: https://in-cubadora.org/2018/07/31/rosario-hiriart-

%C2%B7conversaciones-con-lydia-cabrera%C2%B7/ . Acesso em: 17 de agosto de 2020. 
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Ainda de acordo com Guinsburg e Leirner (2008), o Surrealismo manteve uma 

relação clara com a magia e com o positivismo, dialogando intensamente com a 

primeira e se posicionando, com a mesma intensidade, contrariamente ao segundo. E é 

nesse posicionamento que se situam Cuentos Negros de Cuba e as demais obras de 

Lydia Cabrera, nas quais estão registradas a intensa presença dos elementos mágicos no 

cotidiano da ilha de Cuba. O mesmo acontece com as obras de Edison Carneiro, 

inclusive o registro fonográfico, uma vez que para os praticantes das religiões de matriz 

africana, o canto é uma forma de ligação entre o mundo real e o mágico, das divindades, 

é através dele que o cenário místico é criado e a ponte entre o real e o suprarreal é 

estabelecida. É importante destacar que no contexto do surgimento do surrealismo, a 

América Latina estava passando por um novo processo de busca de identidade e por esta 

razão diferenciava-se do momento de estagnação existencial que se percebia na Europa 

nos anos de 1920. 

No caso do Brasil, Guinsburg e Leirner (2008) destacam que a insistência no 

nome de Murilo Mendes como único representante do movimento surrealista é um 

equívoco, não apenas pela unicidade, mas também por não levar em conta a adesão dele 

ao catolicismo. A mesma leitura errática é feita de Jorge de Lima, que também se tornou 

adepto do catolicismo. Para Guinsburg e Leirner, o movimento surrealista foi 

marginalizado nos anos de 1920 e 1930 por ter sido sempre internacionalista.  

Neste sentido, segundo os autores, desde 1922 predominou, no cenário 

intelectual do país, o nacionalismo dos modernistas, que silenciaram sobre suas próprias 

fontes e sobre aquilo com o que não se identificavam, incluído o surrealismo. 

Entretanto, cabe apontar aqui que essa afirmação não é pertinente a respeito das 

posturas assumidas, respectivamente, por Oswald e Mário de Andrade em relação ao 

movimento francês. Considerando a importância dos Andrades na Semana de Arte 

Moderna, ela teve seus ecos na Bahia do início da década de 1930; uma das respostas a 

esse eco foi o grupo formado por Carneiro, que se dedicou aos estudos das religiões e 

condições do negro do país. Assim, não fica difícil de aproximar o fazer literário do 

intelectual baiano às demandas do período.  

Além disso, não é possível entender esse movimento de busca do nacional pelos 

modernistas distanciando-o das vanguardas europeias, uma vez que os principais nomes 

dessa corrente foram formados e informados nas grandes capitais da Europa. Oswald de 

Andrade escreveu suas primeiras peças em francês; Ronald de Carvalho conviveu com 
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Tristan Tzara e presenciou o surgimento do Dadaísmo; Manuel Bandeira, devido a uma 

tuberculose, ficou em um sanatório na Suíça onde conviveu com Paul Éluard; Di 

Cavalcanti, na Paris surrealista de 1923, entrou em contato com Picasso como 

correspondente jornalístico; em 1924, surgiu a revista Estética, dirigida por  Sérgio 

Buarque de Holanda e Prudente de Morais, que lançou o Manifesto pelos Direitos do 

Sonho. Nesse caminho, Schwartz (1995) sublinha que o surrealismo teve sua maior 

importância enquanto respaldo teórico para o movimento antropofágico.  

Ainda sobre o surrealismo no Brasil, em fevereiro de 1929, o surrealista 

Benjamin Péret chegou ao país e aqui manteve contato com Oswald, Pagu e Flávio de 

Carvalho, que o hospedou. Seus provérbios e textos de Breton foram publicados na 

Revista de Antropofagia. Aqui Péret desenvolveu pesquisas sobre as culturas indígenas 

e africanas, inclusive realizou uma análise comparando a revolta dos marinheiros russos 

em Odessa com a Revolta da Chibata, comparação que publicou no livro O Almirante 

Negro (s/d), livro destruído pela polícia e razão da prisão, condenação e expulsão do 

surrealista francês do Brasil. Além disso, Péret pesquisou sobre o Quilombo dos 

Palmares, e certamente foi lido por Edison Carneiro uma vez que este o incluiu como 

único acréscimo bibliográfico na segunda edição de sua obra sobre o Quilombo dos 

Palmares o texto do francês intitulado “Que foi o Quilombo dos Palmares”. 

Seguindo a trilha aberta por Simas e Rufino (2012) em Fogo no mato: a ciência 

encantada das macumbas, percebe-se a aproximação das ideias existentes entre a banda 

europeia, do surrelismo e seu interesse pelo “outro” e a brasileira antropofágica, dos 

anos de 1920 e 1930. É sabido que nesses anos ganhou destaque a antropofagia, como 

proposta identitária brasileira. Essa proposta se caracterizaria pela absorção do “outro” 

para transformá-lo em outra coisa, nossa. Esse comer e regurgitar aproxima-se da 

narrativa exusíaca trazida por Prandi (2001, p.46-47) na qual Exu tudo comeu e mesmo 

depois de morto, sua fome era incontrolável. Juana Elbein dos Santos (2014) apresenta 

uma narrativa com outra variante, na qual depois de Exu comer tudo, inclusive seus 

pais, Orunmilá, estabelece o preceito de que Exu deve ser o primeiro a comer sempre, e 

assim Exu fica satisfeito e regurgita tudo que havia comido, devolvendo a vida. Desse 

modo, Exu, o surrealismo e a antropofagia se aproximam pela sua característica de 

serem devoradores. 
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Com relação a Cuba, Floriano Martins em “Surrealismo e América Latina” 

escreve:  

 

[Carlos M.] Luis recorda que os integrantes do grupo Orígenes, 
incluindo Lezama Lima, viam o surrealismo como “coisa demoníaca, 

como rebelião prometéica, mesmo que paradoxalmente eles também 

se acreditassem prometeicos” (…) os poetas do grupo Orígenes 
“rejeitavam todas as grandes correntes que abriam novos caminhos à 

interpretação da realidade: a psicanálise, o surrealismo, o marxismo-

humanista, o existencialismo em sua primeira fase etc” (In.: 

GUINSBURG E LEIRNER, 2008, p.153) 

 

Seguindo essa trilha com relação à presença do surrealismo em Cuba, Martins ainda 

afirma que o importante crítico Roberto Fernández Retamar classificou os origenistas 

como “transcendentalistas”, prejudicando, assim, as possibilidades de se discutir a 

presença surrealista.  

No entanto, é preciso destacar que dois grandes nomes da intelectualidade 

cubana estiveram em Paris e tiveram contato com o movimento surrealista: Carpentier e 

Jeanine Potelet, que afirmaram que a valorização da arte primitiva presenciada por esses 

intelectuais influenciou suas obras posteriores. Olhando-se para a pintura, é preciso 

mencionar a estada parisiense de Wifredo Lam.  

Talvez a maior contribuição à intelectualidade cubana por parte dos surrealistas 

tenha sido de fora para dentro, ou seja, dos cubanos que estavam em Paris de 1920 e 

1930 e levaram para Cuba os ideários surrealistas, tal como pontua Carpentier ao 

retornar ao seu país natal depois de onze anos, em 1939:  

 

(...) porque vi claramente que tudo aquilo que buscavam os 

surrealistas – sem encontrar – tínhamos ao alcance das mão se 
compreendi que se algo tinha que ser feito em literatura, se tinha algo 

para ser expressado (nunca compreendi que livros fossem escritos 

para contar pequenices), seria sobre esse mundo mal descrito e pouco 
conhecido. (CARPENTIER, 1998, p.203 apud SARRIUGARTE 

GÓMEZ, Iñigo, s/d, p.243). 

 

Dentre os cubanos que estavam em Paris nas décadas de 20 e 30, destaca-se 

ainda a autora aqui trabalhada, Lydia Cabrera, que se mudou para Paris em 1927 para 

estudar arte na École du Louvre, e em Paris mesmo publicou pela primeira vez, em 
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1936, seu livro Cuentos Negros, no qual apresenta contos que são imaginados a partir 

da realidade cubana conhecida pela autora. O interesse que sua obra causou demonstra, 

tal como aponta Carpentier, que tudo que os surrealistas buscavam estava ao alcance das 

mãos dos latino-americanos. 

É curioso notar o fato de Floriano Martins não citar Lydia Cabrera como um 

exemplo do surrealismo cubano, por mais que ela estivesse em Paris até quase o final da 

década de 1930, tendo ocorrido a publicação em francês de Cuentos Negros de Cuba, 

traduzida por Miomandre o que denota todo o interesse do surrealismo no místico, no 

“exótico” que era cotidiano em Cuba. Essa publicação ressoa na Ilha merecendo 

inclusive um elogioso comentário de Carpentier na revista Los Carteles.  

 Ainda sobre o contato de Lydia Cabrera com os surrealistas, durante a sua 

estada em Paris nos anos de 1930, ela teve contato com o romancista Paul Morand, que 

foi o responsável pela coleção literária na qual foi publicado Cuentos Negros de Cuba 

(1936). Nos anos de 1950, com a colaboração do surrealista Benjamin Péret, publica em 

Cuba a sua tradução para o espanhol de “Discurso sobre el Colonialismo” (1950)  de 

Aimé Césaire com ilustrações de Wifredo Lam; entre os anos de 1960 e 1976, Lydia 

Cabrera trocou correspondência com Roger Caillois, um dos integrantes do movimento 

surrealista e um dos fundadores do Collège de Sociologie; e, na década de 1980, se 

correspondeu com Reinaldo Arenas, escritor cubano que estava exilado nos Estados 

Unidos e inserido no grupo marielista que redigiu a revista Mariel de Arte y Literatura. 

Através dessa breve explanação sobre o movimento surrealista e suas 

modulações na América Latina, é possível perceber que no período em questão havia a 

presença de uma consciência de dupla face da realidade, visível-invisível (repetindo a 

trilha de Simas e Rufino, onde os opostos não são contraditórios), que permitiu 

interrogar sobre a natureza do homem, pois o surrealismo é essencialmente uma posição 

do indivíduo diante da vida, ou seja, uma postura e não apenas um conjunto de 

doutrinas, tal como afirmam Guinsburg e Leirner (2008, p.155): “O Surrealismo 

encarnou (…) essa busca pelas possibilidades do ser”. Esse ato de interrogar foi 

percebido no continente como um olhar sobre si mesmo, o que Bosi (1991, p.20) 

intitulou “vanguarda enraizada”, possibilitando uma valorização dos seus cantos, mitos 

e do seu cotidiano. 

Por fim, é importante salientar que as obras das intelectualidades cubanas e 

brasileiras não podem ser percebidas apenas como uma cópia das europeias, mas se 
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caracterizaram como um espaço de produção e recepção de diversas tendências 

regionais e cosmopolitas que ajustaram em seu contexto, inserindo-as nos diálogos 

estético-ideológicos do período, tal como procurei demonstrar. 

 

1.3 A encruzilhada de saberes: Literatura e Etnografia 

 

Por escapar da razão ocidental-cristã, Exu muitas vezes foi colocado em 

equivalência ao diabo cristão. No entanto, fugindo dessa lógica dicotômica, bem x mal, 

Exu propõe o transbordamento dos limites das dicotomias e, nesse ato, o encontro na 

encruzilhada, na qual todos os caminhos estão abertos (se assim Exu quiser, afinal, 

fazendo contra, ele pode trancar os caminhos, o que não deixa de ser uma possibilidade 

da imprevisibilidade exusíaca). A encruzilhada é do domínio de Exu, uma vez que seu 

lugar, por excelência, é a própria encruzilhada. Este trabalho encontra-se na 

encruzilhada da literatura com a etnografia, dado o âmbito de labor intelectual dos 

autores aqui estudados. Assim, que pague a Exu, dando-lhe de comer nesta outra 

encruzilhada, analisando a relação entre literatura e etnografia. 

Para pensar a relação entre a literatura e a etnografia, faz-se necessário ter em 

mente que ambas se constituem, em parte, através da narrativa, seja literária ou 

etnográfica. Nesse sentido, Ana Maria Mão de Ferro Martinho, em seu artigo Memória 

e experiência etnográfica – literatura, cultura, representações (2010), afirma que: “A 

Etnografia, enquanto expressão metafórica de uma epistemologia 'de-centrada', é 

sempre ficção, embora a ficção nem sempre seja etnografia”. E por aqui,  Exu, que é e  

não é, está a vagabundear. Orientada pela leitura de Clifford Geertz e James Clifford, a 

autora destaca a dimensão ficcional nos trabalhos de campo. Essa dimensão poderia ser 

caracterizada em três tipos fundamentais, dentre as quais interessa aqui a que Geertz 

chama de realist tales — com foco em descrições das culturas estudadas —, que é 

exatamente o trabalho feito por Cabrera e Carneiro, tal como se observa nas descrições 

da feitura de um filho de santo em Iemanjá e Oxum (2004) ou como se prepara um 

feitiço de palo monte em A mata (2012), obra que é considera a “bíblia” da santeria; 

bem como nos  relatos presentes em Cuentos Negros de Cuba, como demonstrarei no 

segundo capítulo. Com relação a Edison Carneiro, essas descrições estão presentes em 

Candomblés da Bahia (2008), por exemplo, quando o autor apresenta como se organiza 

de forma geral uma casa de Candomblé, inclusive com desenhos que indicam as 
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posições dos quartos de santo, tendo por modelo o candomblé do Engenho Velho, um 

dos mais antigos de Salvador ou explica como é feito um bori, ritual de purificação. 

Valter Sinder, em seu texto “Considerações sobre antropologia e literatura: o 

ensaio como escrita da cultura” presente na obra Literatura e Cultura (2003, p.29), 

concorda com as colocações de Martinho no que diz respeito a uma percepção da 

etnografia enquanto ficcção. Citando Wolf Lepenies e o livro As três culturas, Sinder 

afirma que desde o final do século XIX a literatura e as ciências sociais vão disputar a 

primazia de fornecer a orientação e a interpretação da civilização moderna e da 

realidade social. E que nos anos de 1980, esse debate foi reacendido a partir dos 

trabalhos de Geertz, que buscou apontar o caráter de narrativa literária presente em 

muitos trabalhos etnográficos e antropológicos. 

Em A interpretação das culturas (2008, p.13), Geertz afirma que fazer 

etnografia é tentar construir uma leitura de um estranho manuscrito, ou seja, é uma 

interpretação do outro (aqui entendido como “estranho”, “diferente do eu”). Trata-se, 

portanto, de ficções no sentido de algo construído, modelado (2008, p.17). Assim, a 

imparcialidade pretendida pelo cientista em algum grau não se concretiza, a partir do 

momento em que está sujeita a um jogo de olhares, o que torna o espaço narrativo 

território fértil para a irrupção de elementos ficcionais. Cabrera e Carneiro afastam-se 

em certo sentido dessa noção pelo fato de estarem na posição de “iniciados”, ou seja, de 

já pertencerem, em certo sentido, a esse universo observado. Aqui Exu mais uma vez 

encontra-se nos seus, pois Exu, dentro de sua imprevisibilidade, representa o + 1 ou o 3, 

que não se caracteriza como uma síntese de dois caminhos, e sim uma perspectiva 

inacabada, ambivalente. Sendo assim, como metodologicamente pode-se efetuar essa 

análise? 

Para responder a essa indagação é preciso direcionar, ainda que brevemente, o 

olhar para a própria origem da Etnografia enquanto campo de produção intelectual. 

James Clifford em A experiência etnográfica (2002, p.22) afirma que até o final do 

século XIX o etnógrafo não possuía nenhum status e foi somente a partir da década de 

vinte que passou a ser visto como o mais capacitado para narrar o outro. No capítulo 

“Sobre o surrealismo etnográfico”, de sua obra aqui já citada, explica que nas décadas 

de 1920 e 1930 o surrealismo e a etnografia se desenvolveram com intensa 

proximidade. Não é de se estranhar, portanto, que dentre os mais importantes 
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integrantes da Missão Dacar-Djibuti8 estejam aqueles que, como Marcel Griaule, 

Michel Leiris9 e André Schaeffner, foram colaboradores das revistas surrealistas 

Documents e Minotaure (que dedicou um número especial à missão). Nessa trilha, ele 

afirma que tanto a etnografia quanto o surrealismo olharam para a realidade não mais 

como um dado, um ambiente natural e familiar, mas como um espaço de arranjos 

artificiais suscetíveis a comparações com outros arranjos possíveis. Nesse aspecto, a 

África fornecia para a vanguarda de Paris elementos para outras formas e crenças, 

caracterizando assim “um segundo elemento da atitude etnográfica surrealista, a crença 

de que o outro, seja ele acessível através dos sonhos, dos fetiches ou da mentalité 

primitive de Lévy-Bruhl, era um objeto crucial da pesquisa moderna” (CLIFFORD, 

2002, p.136). 

Clifford segue pontuando que as sociedades “primitivas” estavam cada vez mais 

disponíveis como fontes estéticas, cosmológicas e científicas, criando a possibilidade de 

justaposição ou incongruência; assim, psicológica e geograficamente, para além da 

realidade ordinária existia uma outra realidade. Ele ainda afirma que a etnografia 

surrealista não pode ser vista como a dimensão empírica e descritiva da antropologia, 

nem como a interpretação das culturas, mas como algo que estuda ao mesmo tempo em 

que faz parte da invenção e da interrupção “de totalidades significativas em trabalhos de 

importação-exportação cultural” (2002, p.169). 

Neste cenário, a etnografia ganhou novas metodologias e surgiu, de acordo com 

Clifford, a etnografia realista. Clifford ainda apresenta Malinowski como um pioneiro 

dessa nova etnografia que trouxe à cena o observador participante. Outra característica 

importante dessa nova fase surgida nos anos vinte é a utilização da língua do outro 

mesmo sem dominá-la, a fim de que fosse evitado o uso de intérpretes. Como uma 

síntese, esse momento é pautado pela narrativa da experiência do etnógrafo. Sobre isso, 

Clifford diz: 

 

Em última análise, o etnógrafo sempre vai embora, levando com ele 

os textos para posterior interpretação (e entre estes “textos” que são 

levados podemos incluir as memórias – eventos padronizados, 

simplificados, retirados do contexto imediato para serem interpretados 

 
8 A Missão Etnográfica e Linguística Dacar-Djibuti foi realizada entre 1931 e 1933 e percorreu o 

continente africano do Atlântico ao Mar Vermelho. 
9 Sobre essa expedição Michel Leiris produziu um diário de campo intitulado “A África Fantasma”, 

lançado em 1934. 
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numa reconstrução e num retrato posteriores). O texto, diferentemente 

do discurso, pode viajar. Se muito da escrita etnográfica é produzida 
no campo, a real elaboração de uma etnografia é feita em outro lugar. 

Os dados constituídos em condições discursivas, dialógicas, são 

apropriadas apenas através de formas textualizadas. Os eventos e os 
encontros da pesquisa se tornam anotações de campo. As experiências 

tornam-se narrativas, ocorrências significativas ou exemplos. (2002, 

p.40) 

 

Retornando à pergunta colocada anteriormente, fica claro que apesar de serem 

“iniciados”, e são assim considerados por terem ganhado a confiança de seus 

informantes pelo tempo de convívio e pela observação participativa, não se pode dizer 

que Cabrera e Carneiro fazem uma “etnografia de si”, ou seja, que fazem parte desse 

outro que eles olham e acerca do qual modulam interpretações. O que eles fazem é a 

narração nos moldes de uma etnografia que ganha destaque a partir dos anos vinte com 

a chamada observação participativa. Além disso, na obra de ambos é possível observar 

a utilização da língua do outro, que aparece representada em trechos de cantigas 

religiosas ou nas falas de personagens de lendas afro-religiosas.  

Aqui os autores estudados assumem o papel de Exu, enquanto comunicadores e 

tradutores dos ritos/línguas entre os terreiros observados e seu público-alvo, a academia 

e seus pares estudiosos da etnografia. Curiosamente, um caminho imprevisível 

aconteceria (laroyê, exu!), ambos os autores, apesar de não escreverem para os terreiros, 

seriam lidos por pais e filhos de santo, citados por eles. Quanto ao fazer 

etnográfico/literário/narrativo, levando em consideração os autores supracitados, pode 

ser notado em suas produções a reflexão acerca da importância do outro que está sendo 

observado em seus escritos. Edison Carneiro na nota de Negros Bantos (edição de 1991) 

diz que “Para escrever este livro, obtive o mais eficiente concurso dos pais de santo 

João da Pedra Preta, (...), Manuel Paim, (...), e do casal Germina e Manuel Lupércico 

(...) afora as notas que ponho à margem dos fatos, este livro, na verdade, lhes pertence.” 

(CARNEIRO, 1991, p.121-122, grifo meu). Em consonância, Lydia Cabrera na seção 

“Ao leitor” de A mata (El Monte, 1954) afirma que “o único valor deste livro — aceitas 

de antemão todas as críticas que se possam fazer a ele — consiste exclusivamente na 

participação tão direta que os próprios negros nele tiveram. São eles seus verdadeiros 

autores.” (CABRERA, 2012, grifo meu). Assim, tanto Edison quanto Lydia tentam dar 

um caráter científico a sua produção, a partir da tentativa de deslocar o lugar de 

enunciação e de autoridade de si para o próprio sujeito cultural observado.  



46 
 

No entanto, com relação ao seu papel nessas pesquisas de campo, ambos os 

autores deixam transparecer a atitude interpretativa supracitada. Cabrera, na referida 

introdução, explica que apenas esclareceu as palavras nos pontos que seriam 

ininteligíveis (palavras da autora) aos profanos (2012, p.17), ou seja, aquilo que ela 

julgou ser ininteligível, ela interpretou e traduziu aos profanos. O mesmo pode ser dito 

com relação à escolha das notas — por definição, explicativas ou referenciadoras —, 

que Carneiro põe “à margem dos fatos”.  

Retornando à questão da língua, Lydia Cabrera é muito mais direta ao mostrar 

que mesmo desconhecendo a língua de seus informantes, se vale dela, registrando-a: 

 

Desconhecendo as línguas iorubá e banto que eles tanto estimam em 

falar e efetivamente se falam nesse país: (...) e deliberadamente, sem 

dicionário nem obras de consulta na mão, anotei os termos que eles 
empregam correntemente em seus relatos e conversas, segundo a 

pronúncia e as variantes de cada informante. (CABRERA, 2012, p. 

19) 

 

Esse registro pode ser entendido como um recurso utilizado pela autora que tenta 

não interferir na interpretação dos rituais e elementos religiosos analisados, tornando 

seu método o mais “direto” ou menos preconceituoso possível em relação aos 

fenômenos observados em campo. No entanto, apesar desse recurso, a autora oferece 

nos seus cadernos de campo, Iemanjá e Oxum (2004) e A Mata (2012) um glossário de 

termos bantos e iorubás utilizados na obra, possibilitando um maior entendimento por 

parte do leitor não praticante da religião. 

Com relação a Edison Carneiro, que também se vale das línguas faladas em 

terreiros, nada foi possível encontrar sobre seu método para registrá-las. No entanto, 

quando apresenta tradução, essa é sempre atribuída a um de seus informantes, como por 

exemplo: “O termo Axôkê, do segundo desses cânticos, é outra designação de Deus, 

segundo o pai de santo Manuel da Formiga na seita malê: ‘Deus tinha o nome de 

Axôkê’” (CARNEIRO, 1991, p.160, grifo meu — nota de rodapé). Assim, o autor se 

vale do testemunho de autoridade, utilizando citações diretas do pai de santo 

anteriormente exaltado, conhecedor de seu ofício e da língua matriz de sua religião; 

Carneiro, portanto, explicita esta relação colaborativa, se colocando como subordinado 

em relação ao saber do outro nesse processo de escrita que apresenta ao leitor. E assim, 
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devolve o papel de Exu a seus informantes, uma vez que a comunicação entre os dois 

mundos, sagrado e profano, é colocado sob a responsabilidade deles.  

Retornando a Lydia, no já citado “Ao leitor”, a autora entra em uma aparente 

contradição, pois ao mesmo tempo em que ela afirma que apenas esclarece os pontos  

initeligíveis, afirma também que “é preciso aprender a pensar como eles”; “foi meu 

propósito oferecer (...) um material que não passou pelo filtro perigoso da interpretação” 

(p.18). Em sua visão, além da interpretação ser perigosa, é possível que se aprenda a 

pensar como eles, no entanto, afirma que queria que eles fossem ouvidos exatamente 

como lhe falaram sem intermediações. Ou seja, ao mesmo tempo, e todo o tempo, ela se 

coloca e se retira desse lugar de tradutora/intérprete (lugar exusíaco) do outro, numa 

tentativa de instrumentalização de si mesma. 

Em síntese, partindo da questão do lugar de observação participativa, nos trechos 

supracitados de suas introduções, ambos deixam claro que os observados, quase sempre 

na figura de informantes, constituem eles próprios o outro na narrativa, e que o 

movimento que está sendo delineado é o de dar lugar a esse outro, para que este se 

expresse e torne seu universo conhecido através da mediação cointeressada do 

etnógrafo. Dessa forma, contam com a licença para trilhar o caminho da seleção bem 

como com a permissão/autorização/autoridade para falar, sendo essa uma via de mão 

dupla, uma vez que esse outro que pode se expressar através das obras são os 

informantes escolhidos por Cabrera e Carneiro, bem como os caminhos abertos por 

esses informantes a esses dois autores que diferem daqueles abertos ou não para outros 

etnógrafos presentes em suas obras. 

Sendo assim, na natureza criativa da obra, o outro e o eu coincidem e agem de 

forma colaborativa, uma voz silenciada que irrompe e se expressa de maneira original, 

de modo que  Carneiro e Cabrera enquanto eu aparecem apenas nas notas à margem, ao 

redor dos fatos. Esse descentramento narrativo constitui um terceiro caminho, que é 

construído pelos autores através de operadores discursivos específicos: desde a 

utilização da terceira pessoa, que distancia, falsa e metodologicamente, autor e objeto, 

até a utilização de testemunhos de autoridade, em oposição ao conhecimento próprio. 

Essas estratégias utilizadas no jogo da escrita visam criar a ilusão da “inocência 

etnográfica”, na qual o objeto etnográfico é transformado em sujeito etnográfico, numa 

tentativa de aproximação “científica”, ao passo que essas mesmas estratégias forjam um 

distanciamento do campo da produção e construção literária.  
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Cabe mencionar ainda o aspecto da escrita tanto de Edison Carneiro quanto de 

Lydia Cabrera frente a intelectuais amigos da época. Pela ocasião de lançamento de 

Religiões Negras, em 1936, Jorge Amado escreveu no Boletim Ariel indicações de que o 

trabalho de campo de Carneiro não se dá nos moldes da etnografia clássica: 

 

Sentimental, se estendeu pela sua Cidade, amando as suas ruas, as 

suas festas, os seus costumes, as suas casas coloniais, farreando nas 

festas do Bonfim, correndo os candomblés, se espedaçando no 
carnaval religioso da Bahia, olhando com olhos compridos todas as 

suas meninas. Rapaz estranho, esse. Leva na sua alma a alma mística e 

sensual da Cidade da Bahia, corre as suas ruas de nomes poemáticos e 
doces, é, por assim dizer, o seu filho mais amado. Noutra época menos 

angustiosa que a nossa, Edison Carneiro não seria ensaísta. Seria o 

grande poeta desta Cidade da Bahia de Todos os Santos. 

Eterno cicerone que leva os amigos aos pais de santo, aos onze anos 

estudava ocultismo, se debruçava dias e dias na biblioteca de seu pai 

(...) aos doze hipnotiza, aos quatorze já é o maior amante da Cidade da 

Bahia. Corre pela Cidade, se dá com todo mundo, carrega consigo um 
outro mundo que a imaginação e os livros do pai lhe meteram na 

cabeça. Tudo que o cerca, é irreal: a Cidade secular com os seus 

candomblés e as suas feiras, os livros de ocultismo, os olhos das 
mulatas. 

(...) Com a raça africana da Bahia, ele sofreu, ele riu em grandes 

gargalhadas, ele dançou nas macumbas, comeu comidas de estranhos 
nomes, amou. (...) Não fala um estudioso das Religiões Negras. Fala 

um membro das religiões negras que é ao mesmo tempo um dos 

sujeitos mais cultos do Brasil. (AMADO, 1936, grifo meu). 

 

Ao se atentar para as partes destacadas, percebe-se que, ao menos por seus 

amigos, e no seu primeiro trabalho mais sério, Edison Carneiro é percebido como um 

poeta e, para além disso, um poeta de uma cidade irreal (talvez surrealista?), que está 

para além da cidade real, percebida por todos. Com relação ao último destaque, mais 

uma vez, nota-se a presença do “entre-lugar” de Carneiro, que ao mesmo tempo em que 

“fala como membro das religiões negras”, segundo Jorge Amado, ao se referir aos seus 

informantes e praticantes, utiliza-se do termo “eles”.  

Cabe ainda salientar que o texto citado é de autoria de um “poeta” — aqui 

pretendo destacar que o lugar social de fala de Amado é o mesmo de Edison: o âmbito 

da ficcionalização. Mas, ao mesmo tempo, infere-se que os escritos de Carneiro, tal 

como nos apresenta Amado, é construído sob um método que, tal como descrito, é bem 

próximo dos surrealistas: a perambulação e a observação direta. Paralelamente a isso, 
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salienta ainda a presença de sua formação na juventude dentro da biblioteca de seu pai e 

a experimentação individual, de modo que Jorge Amado afirma que Edison Carneiro 

vem se “fazendo etnógrafo” desde a infância e que seu método, diferentemente dos 

estudiosos da geração anterior, é pautado pela observação direta e sem os preconceitos e 

distanciamentos do positivismo científico de outrora.   

Com relação a Lydia Cabrera, a já mencionada estudiosa e amiga de Cabrera, 

Rosário Hiriart, escreve na introdução de Iemanjá e Oxum (2002, p.16), que “percorrer 

estas páginas de Lydia é entrar em um mundo de magia poética (...). Em suas obras 

predomina uma intenção estética...” e tal como em Edison, também é assinalado por sua 

amiga o encantamento com o místico e a ideia de percorrer todo o lugar: “[procurou] 

deslindar todo o mapa místico das influências continentais herdadas (...) Lydia viajou 

por toda a ilha, realizando a maior parte de suas pesquisas em Havana, Matanzas e na 

pitoresca Trinidad...” (2002, p.15) e aqui se destacam as mesmas características do 

método surrealista. 

Por fim, situo meu trabalho no lugar por excelência de Exu, na encruzilhada 

entre a Literatura e a Etnografia, lugar canônico de Lydia Cabrera e Edison Carneiro, 

que, para conseguirem suas informações, enxergaram os terreiros e seus informantes 

como detentores de sabedoria. E, tal como Exu, Cabrera e Carneiro tiveram que trilhar 

as inúmeras possibilidades de caminho, ora deixando a responsabilidade na mão de seus 

informantes e se afastando do lugar de autoria/autoridade, afirmando que o texto 

pertence a eles, ora tomando parte, mesmo que em nota e à margem, num processo de 

aproximação e afastamento de uma pretensa cientificidade.  
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CAPÍTULO 2: Cuentos negros de Cuba: o fazer literário em diálogo com o fazer 

etnográfico 

 

Lo admirable de lo fantástico es que 

desaparece lo fantástico: solo existe lo 

real (André Breton). 

 

Neste capítulo, analiso a obra Cuentos Negros de Cuba de Lydia Cabrera em sua 

tessitura narrativa, adentrando ao material linguístico e textual para destacar seus 

principais elementos e a forma como se relacionam. Para tal tarefa, considero 

importante efetuar, antes da análise dos contos em si, uma breve discussão a respeito 

dos conceitos de patakí, mito e lenda, e a própria definição de griot. Além disso, é de 

extrema importância realizar, ainda que rapidamente, uma apresentação crítica das 

edições de Cuentos Negros de Cuba. Por fim, abordarei os contos por uma análise 

temática, a saber: o tempo na narrativa dos contos; astúcia x força; a morte; e os 

africanismos e as marcas de oralidade. Com isso, tentarei apreender como a cultura 

transplantada à força para o Novo Mundo se manteve viva no imaginário cubano, 

atentando para os jogos estéticos elaborados. 

Para prosseguir, é necessário ter em mente alguns marcos intelectuais cubanos 

que permeiam a realidade em que se inserem os Cuentos Negros de Cuba dentro da 

própria produção intelectual da ilha. Como já foi apresentado no capítulo anterior um 

contexto maior, nessas linhas aparecem apenas obras que de uma forma ou de outra 

dialogam mais diretamente com os contos de Cabrera. 

Nesse sentido, é possível estabelecer como marco inicial a publicação de 

Motivos del Son (1930) de Nicolás Guillén, que através de sua publicação no Diario de 

la Marina fez ressurgir a poesia negra. Em 1931, o mesmo poeta publica Sóngoro 

Cosongo e na introdução aos seus “poemas mulatos”, Guillén afirma: “El negro, a mi 

juicio, aporta esencias muy firmes a nuestro cóctel” (1981). Afirmação similar seria 

feita nove anos mais tarde por Ortiz, no prefácio do livro de Lydia, “Este libro es um 

rico aporte a la literatura folklórica de Cuba. Que es blanquinegra…” (1993, p.10). 

Ainda em 1931, Alejo Carpentier publica ¡Ecue-Yamba-O!, primeiro romance negrista 

com um olhar antropológico para o afro-cubano como um elemento importante na 

formação de narrativas cubanas. 
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Em 1937, um ano após a publicação em francês de Cuentos Negros de Cuba e 

três anos antes da publicação em espanhol, Rómulo Lachateñeré publica a coleção de 

breves relatos intitulada ¡Oh mío Yemayá!, que foi considerada a primeira obra de 

contos afro-cubanos publicada em Cuba. 

Sendo assim e seguindo as propostas de Jorge Schwartz (1995), as obras desses 

escritores bem como de Lydia Cabrera se enquadram numa encruzilhada entre o 

movimento de negrismo e negritude que, apesar de serem contemporâneos, diferem pelo 

fato de o primeiro não ter se configurado como um movimento propriamente dito e o 

segundo apresentar uma maior reivindicação dos direitos dos negros. Além disso, o 

negrismo apresenta certos pontos de contato com as vanguardas europeias no que diz 

respeito à cultura negra como um tema de suas produções artísticas e literária. 

Por fim, com relação a Lydia Cabrera especificamente, como Nicolás Guillén 

(1930/1931), ela reproduziu em seus contos as marcas de linguagem oral dos negros e 

trouxe a temática do paralelismo religioso entre as religiões católica e negras, 

respondendo ao mesmo projeto estético e ideológico de Guillén. Juntamente a isso ela 

se aproxima do movimento da negritude, não apenas por ter traduzido Césaire, como já 

foi evocado no primeiro capítulo, mas também por não partilhar da ideia de raça do 

período anterior e perceber o negro como membro da cultura cubana, além de defender 

a originalidade do pensamento africano. 

 

2.1 Patakí, Mito e Lenda 

 

Os mitos dos orixás originalmente fazem parte dos poemas oraculares 

cultivados pelos babalaôs. Falam da criação do mundo e de como ele 
foi repartido entre os orixás. Relatam uma infinidade de situações 

envolvendo os deuses e os homens, os animais e as plantas, elementos 

da natureza e da vida em sociedade. Na sociedade tradicional dos 
iorubás, sociedade não histórica, é pelo mito que se alcança o passado 

e se explica a origem de tudo, é pelo mito que se interpreta o presente 

e se prediz o futuro, nesta e na outra vida. Como os iorubás não 

conheciam a escrita, seu corpo mítico era transmitido oralmente. Na 
diáspora africana, os mitos iorubás reproduziram-se na América, 

especialmente cultivados pelos seguidores das religiões dos orixás no 

Brasil e em Cuba. A partir do século XIX, primeiramente estudiosos 
estrangeiros, sobretudo europeus, e mais tarde letrados iorubás 

iniciaram a compilação desse vasto patrimônio. (PRANDI, 2001, 

p.24-25) 

 



52 
 

Conforme a citação, é possível perceber que a relação estabelecida entre 

conhecimento e o homem iorubá é intermediada, no contexto afro-diaspórico, pelo 

contato com a tradição oral que o precede. A sabedoria, neste sentido, é oracular, 

presente nos mitos contados e recontados ao longo da história e que representam, muito 

mais do que a dimensão religiosa, a própria lógica do pensamento e a dinâmica 

identitária iorubana.  

É através dos mitos, portanto, que se conhece e se apreende sobre si e sobre o 

outro. Uma de suas funções, nesse sentido, é servir como base para a predição de uma 

tradição religiosa que define categorias, características e ritualísticas específicas para 

seus praticantes e delineia uma conduta a ser seguida através do respeito aos valores 

tradicionais. Sobre isso, Reginaldo Prandi completa:  

 

Cada orixá pode ser cultuado segundo diferentes invocações, que no 

Brasil são chamadas qualidades e em Cuba, caminhos. Pode-se, por 
exemplo, cultuar uma Iemanjá jovem e guerreira, de nome Ogunté, 

uma outra velha e maternal, Iemanjá Sabá, entre outras. Assim, cada 

orixá se multiplica em vários, criando-se uma diversidade de 
devoções, cada qual com um repertório específico de ritos, cantos, 

danças, paramentos, cores, preferências alimentares, cujo sentido pode 

ser encontrado nos mitos. (2001, p.24) 

 

Entretanto, para além da dimensão religiosa, os mitos ainda trazem consigo a 

capacidade de representar a própria dinâmica identitária em si e apontar para uma 

origem primordial multifacetada, que define traços e características gerais para cada um 

à imagem e semelhança de seus orixás.  Neste sentido, o esforço de escavação, coleta e 

compilamento dessa memória constitui um trabalho de recuperação identitária, 

principalmente quando se leva em conta o contexto da desterritorialização e do 

despedaçamento dos povos transladados à força para o Novo Mundo. Os mitos, nessa 

perspectiva, representam modelos de agir e trabalham a moral iorubá que, apesar de não 

seguir a lógica cristã binária do bem e do mal, do certo e do errado, não deixa de 

estabelecer princípios de organização básicos a serem seguidos e respeitados. 

 

Os iorubás acreditam que homens e mulheres descendem dos orixás, 
não tendo, pois, uma origem única e comum, como no cristianismo. 

Cada um herda do orixá de que provém suas marcas e características, 

propensões e desejos, tudo como está relatado nos mitos. Os orixás 
vivem em luta uns contra os outros, defendem seus governos e 
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procuram ampliar seus domínios, valendo-se de todos os artifícios e 

artimanhas, da intriga dissimulada à guerra aberta e sangrenta, da 
conquista amorosa à traição. Os orixás alegram-se e sofrem, vencem e 

perdem, conquistam e são conquistados, amam e odeiam. Os humanos 

são apenas cópias esmaecidas dos orixás dos quais descendem. 

(PRANDI, 2001, p.24) 

 

Nei Lopes, em Enciclopédia brasileira da diáspora africana (2011), define 

patakí como um termo usado em Cuba para se referir a lenda ou relato das mitologias 

dos orixás iorubanos e apresenta duas grafias possíveis, pattakí, com duplo “t” e 

patakín. No glossário de Iemanjá e Oxum (2008), de Lydia Cabrera, é apresentada uma 

definição um pouco mais restritiva: relatos, narrativas dos tempos antigos e dos orixás, 

que integram os odus de Ifá e do dilogum (sistemas adivinhatórios das religiões de 

matriz africana em Cuba e no Brasil). Nesta última obra ainda, Cabrera explica que 

existem dezesseis patakís que são atribuídos para cada odu. 

Tanto em Cuba quanto no Brasil, como aponta Agenor Miranda da Rocha 

(2007), existem dezesseis odus no jogo de Ifá e cada odu apresenta vários caminhos e 

cada caminho se divide em ebó, mito (aqui equivalente ao patakí cubano) e 

interpretação do oráculo, e é através dos mitos dos odus e das interpretações das 

combinações saídas no jogo que a resposta é obtida. 

A partir dessa definição, cabe pensar a função social do patakí. No já citado 

Iemanjá e Oxum, Cabrera ensina que eles são contados nos Itás, que são reuniões em 

assembleia de um certo número de olorixás que consultam os búzios para “se verificar 

aquilo que não se sabe” (2008, p.177). Estas reuniões ocorrem nas iniciações e nelas o 

filho de santo que está sendo feito pode conhecer seu passado e seu futuro e como uma 

forma de apoio aos conselhos e advertências que saem, são contados os relatos de outra 

época (um tempo primordial), nos quais são descritos feitos de orixás, reis, animais e até 

objetos. Narrar essas histórias na frente de outros santeiros de alto cargo também 

demonstra toda a sabedoria do italero que faz a leitura. No entanto, quando é apenas 

uma simples consulta para resolver um problema, Cabrera diz que o santeiro não 

perderá tempo em demonstrar todo o seu conhecimento por um valor tão irrisório, e por 

isso muitas vezes mencionará apenas o refrão ou o ditado de cada Odu. 

Agenor Miranda na introdução do seu livro Caminhos do Odu, afirma que as 

histórias de Odu são entendidas como analogias históricas e que “só se pode justificar 

um fato com uma história analógica”, ou seja, os mitos representados nos Odus — e nos 
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patakís, considerando o que nos diz Cabrera — servem para justificar a leitura feita, 

bem como as indicações e caminhos a serem tomados, ou ainda a condição do 

consulente ou daquela casa de santo. Ao observar os mitos trazidos por Agenor 

Miranda, é possível perceber que, tal como em Cuba, no Brasil os personagens dessas 

histórias também são orixás, animais, homens comuns e príncipes de uma época muito 

antiga. Sendo assim, são esses personagens que falam através de suas histórias e 

posturas e definem as ações dos homens. 

Em “Bregantino, Bregantin”, o conto que abre a edição de Cuentos Negros 

utilizada na pesquisa, pode-se inferir uma espécie de Itá que define como deve ser a 

escolha do marido da princesa Dingadingá, orientação que é dada após a consulta com o 

“babalaô”, na qual seus ancestrais também falam e inclusive alertam, através de um 

canto fúnebre, o destino de Cocozumba. A fala feita através do jogo também é notada 

quando Dolé, em “Los compadres”, consulta um bruxo para tentar se livrar da dor de 

estômago e Oyá manda dizer à consulente que somente com um ovo de jacaré a dor 

causada por um feitiço terminará. 

Com relação à definição de mito, de acordo com o dicionário eletrônico de 

termos literários da Universidade de Nova Lisboa, há duas acepções de mito: uma 

seguindo o pensamento aristotélico que não é pertinente no caso; e outra, mais 

importante para esse trabalho, que é a do ponto de vista antropológico, segundo a qual o 

mito seria uma narrativa que parece escapar da racionalidade, mas que apresenta uma 

capacidade compreensiva do mundo. 

Mircea Eliade, em Mito e Realidade (1972), apresenta duas concepções de mito, 

uma mais contemporânea e outra mais antiga, na qual a primeira se caracterizaria por 

fábula, invenção, ficção, e a segunda por ser uma história verdadeira, pois relata um 

acontecimento em um tempo primordial e como, graças a esse acontecimento, uma 

realidade passou a existir. Eliade ainda informa que nessa concepção mais antiga de 

mito há ainda a dimensão narrativa do sagrado e a exibição de ações exemplares, que 

servirão como modelo de conduta.  
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Tendo em consideração o que explica Eliade, conclui-se que algumas narrativas 

presentes na obra aqui analisada são mitos afro-cubanos, já que elas trazem suas 

próprias variações do gênesis, como em “Taita Hicotea y Taita Tigre”: 

 

Cuando la tierra era joven, la Rana tenía pelos y se hacía papelillos. Al 

principio todo era verde. No solamente las hojas, layerba y cuantos 
iguesiendo verde, como el limón y el grillo Esperanza, sino los 

minerales, los animales y el hombre, que Oba-Ogó hizo soplando 

sobre su caca (2002, p.41) 

 

Em seguida, no mesmo conto e mantendo a característica mítica de relatar como uma 

realidade passou a existir, explica como surgiu o homem negro: 

 

Un hombre subió al cielo por una cuerda de luz. El Sol le advirtió: –
“no te aproximes demasiado, que quemo”. Este hombre no hizo caso: 

se acercó, se tostó, se volvió negro de pies a cabeza... Fue el primer 

negro, el padre de todos los negros. (La alegría es de los negros). 

(2002, p.41) 

 

Reafirmando essa posição, Juanito Brandão (1986) diz que mitos são relatos de 

um acontecimento ocorrido em um tempo primevo, no qual, mediante intervenções 

sobrenaturais, uma realidade passou a existir, e que através deles são exprimidas, 

exaltadas e codificadas as crenças, além de apresentarem os princípios morais e as 

regras práticas de orientação do homem nas sociedades arcaicas, ditas erroneamente 

“primitivas”. 

Em outra obra, Tratado de história de las religiones (1974), Eliade indica que o 

mito reintegra o homem a uma época atemporal, uma vez que o marco temporal do 

encantamento é sempre da ordem do presente e que através do mito é possível a 

inserção do tempo mágico-religioso no tempo profano. Essa inserção do tempo mágico-

religioso no profano é possível de ser percebida quando, no já citado “Bregantino, 

Bregantin”, Sanune entra na mata e lá se encontra com Ogum e Oxóssi. A partir desse 

encontro, a narração leva à história desses dois orixás para, páginas adiante, explicar 

como eles ajudam Sanune a livrar Cocozumba das mãos de El Toro. 

No já citado dicionário de termos literários, o termo lenda aparece como 

histórias fantasiosas ligadas às pessoas verdadeiras e que diz respeito frequentemente a 
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personagens e pessoas famosas, além de santos que estão presentes no imaginário 

popular. É ainda afirmado que lenda e mito estão relacionados, sendo que este último 

tem mais relação com o sobrenatural. Nesse sentido, há uma discordância com Eliade, 

segundo o qual, para se caracterizar um mito, não é necessário existir a presença do 

sobrenatural. 

Jean Pierre Bayard, em seu História das lendas, apresenta o mesmo 

entendimento desse trazido pelo dicionário e categoriza o mito como uma forma de 

lenda. Ele distingue conto e lenda: haveria entre esses dois uma diferença que diz 

respeito à determinação espaço-temporal e à precisão histórica, sendo o primeiro 

indeterminado. Ou seja, em sua visão, ambos são narrações maravilhosas, sendo o conto 

transcorrido em lugares indeterminados e personagens sem precisão história, enquanto 

as lendas se passariam em lugares determinados e contariam com fundamentação 

histórica, levando sempre a um desenvolvimento positivo da história. 

Em minha análise e me apoiando nas definições trazidas até aqui, é possível 

afirmar que os relatos existentes em Cuentos Negros poderiam, sim, ser classificados 

como mito, mas não como patakís, uma vez que estes estariam ligados primeiramente às 

histórias pertencentes aos odus. No entanto, ampliando a noção de patakí, tal como 

Lydia Cabrera faz em seu A Mata (2012, p.100), no qual define que appatakí ou patakí 

é “como se disséssemos relato das origens, história antiga”, seria possível considerar 

esse termo como um sinônimo da ideia de mito trazida por Eliade e dizer que os relatos 

negros trazidos por Cabrera constituem patakís afro-cubanos. 

Em estudos já realizados sobre Lydia Cabrera10, é possível perceber que o termo 

mito é o mais utilizado para se referir aos seus escritos literários (e por vezes usados 

como sinônimos de patakí), bem como às histórias relatadas pelos seus informantes em 

seus livros etnográficos. Tal utilização é compreensível ao se analisar os textos de 

Cuentos Negros, posto que não há grandes considerações teóricas a serem feitas entre os 

termos. 

Seguindo o aparato crítico aqui apresentado, utilizarei o termo mito quando o 

conto narrado disser respeito a crenças, princípios morais e regras de orientação para os 

 
10 Cf. a título de exemplo: GUTIÉRREZ, Mariela A. “Lydia Cabrera y su ‘Yemayá Y Ochún’, 

Incomparable Compendio Fluvial De La Mitología Afrocubana”. INTI, n. 59/60, 2004, pp. 207–214. 

Disponível em: www.jstor.org/stable/23286836. Acesso em 14 de agosto de 2020; HIRIART, Rosário. 

Prólogo. In: Iemanjá e Oxum. São Paulo: Edusp, 2004; CASTELLANOS, Jorge. Pioneros de la 

etnografia afro-cubana. Coleção ébano y canela. Miami: Ediciones Universal, 2003. 

http://www.jstor.org/stable/23286836
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homens, ou ainda, a explicações de uma dada realidade, resguardando o termo patakí 

para as narrativas sobre orixás, muitas vezes inseridas dentro da narrativa, tal como em 

“Los compadres”, no qual somos apresentados à história do quase incesto de Iemanjá e 

Xangô; e de forma geral utilizaremos os termos conto(s) e narrativa(s). 

 

2.2 Griot e Cuentos Negros 

 

Postas as definições, é chegado o momento de olhar mais de perto a figura do 

griot. De acordo com o já citado dicionário de Nei Lopes, esse é um vocábulo franco-

africano criado na época da colonização para se referir ao narrador, cantor, cronista e/ou 

genealogista que, pela tradição oral, transmitia histórias de personagens e famílias 

importantes. Marilene Melo, em seu texto sobre a figura do griot e a relação memória e 

narrativa (2009), define griot como um guardião da memória que é responsável pela 

transmissão oral do conhecimento e pela manutenção da tradição. 

Amadou Hampâté Bâ, em seu texto “A tradição viva”, apresenta a existência de 

três tipos de griots, os griots-músicos que tocam qualquer instrumento, compõem e 

transmitem a música antiga; os griots-embaixadores, sempre ligados às grandes 

famílias, que são os responsáveis pelas intermediações entre elas; e os griots-

genealogistas, historiadores ou poetas (ou os três ao mesmo tempo), que são os famosos 

contadores de histórias, viajantes, os mais conhecidos. Narrando as diferenças entre os 

tipos de griot, Amadou pontua que existem os griots comuns e os gritos-domas: ambos 

partirão dos fatos, mas aos primeiros é facultada a possibilidade de utilizar os fatos 

como um trampolim para a criação poética, enquanto os domas serão fiéis às narrações 

dos fatos.  

Laura Cavalcante Padilha, em seu estudo sobre a ficção angolana (2007), traz o 

termo griotização da escrita para falar sobre a consciência do produtor textual no resgate 

da tradição da oralidade e para o grito de alteridade da voz. Ora, visto que um dos meus 

objetivos é perceber as marcas de oralidade presentes nos contos de Cabrera, essa noção 

se faz extremamente importante, além do que a autora afirma que esses contos foram 

narrados a ela por suas informantes negras — aqui fica evidenciado a necessidade do 

grito de alteridade possibilitada pela griotização do texto. Claro que não se trata de ser 

inocente a ponto de pensa e que os contos foram apenas transcritos: como diz Ortiz, no 
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prefácio da referida obra, eles são uma colaboração entre os informantes e a tradutora 

branca. 

Segundo Lydia Cabrera, existiram em Cuba narradores de conto como em todos 

os países em que houve escravidão, e esse narrador era como um negro(a) velho(a) que 

narrava teatralmente as histórias de um repertório inesgotável (apud PAREJA, p.32). 

Tal imagem proposta pela autora nos remete à ideia do terceiro tipo de griot apontado 

por Amadou. 

Cuentos Negros, em se tratando de uma colaboração, tal como assinala Ortiz, 

torna possível perceber como Lydia Cabrera opera ao longo da escrita dos seus contos 

um processo de griotização, convertendo o narrador no próprio griot, tirando-o do lugar 

onisciente e fazendo-o participar dos fatos narrados, inclusive dirigindo-se ao leitor 

como se fosse seu público fictício. Essa estratégia é visível, por exemplo, ao final de “El 

Limo de Almendares”: após finalizar o texto, a autora registra entre parêntese uma frase 

explicativa do conto, como se ao final do texto cosmogênico o contador de 

histórias/autor apresentasse a explicação ao ouvinte/leitor: “(El pelo de Sayán Dekín es 

el limo del Almendares)” (2002, p.131). 

Esse processo de interação com um público ouvinte também existe no espaço de 

intratexto em “Los compadres”: o narrador cede a palavra a um “negro de nación — 

puro africano”, e esse homem, que pertencia à história que vinha sendo contada, passa a 

contador e narra a história de um velório a que ele assistiu. Essa história aparece 

marcada entre aspas e narra como era feito o ritual “‘Era um moreno guardiero que 

murió muy viejo (…) A eso de las once compusieron um canto como es costumbre 

(...)Así era antes’”. Somente nessa pequena citação, percebe-se outra marca de 

griotização, a expressão “a eso de las once”, indica que muito provavelmente o contador 

de histórias realizou algum pequeno gesto para indicar que faltavam poucos minutos 

para as onze horas. 

Outros processos de oralização/griotização dos/nos contos estão presentes em 

diversos relatos da obra aqui analisada, ao atribuir o conto aos mais velhos como em 

“La loma de Mambiala”, onde nos diz “Las negras sabían la historia. Se le contaban a 

los niños” (2002, p.102). Já em “La vida Suave”, o contar histórias aparece como uma 

forma de passar um velório, “Contaron historias los viejos hasta que cantó el galo” 

(2002, p.105). Em “Eyá” não só aparece a marca dos mais velhos como quem sabe a 
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história, como a história que acabou de ser narrada é “filiada” à África: “Em África — 

dicen los abuelos — estos três se llaman: Taeguo, Kaínde, Oddúo” (p.34). 

Outra estratégia de griotização que merece ser citada é o fato de o narrador por 

vezes fazer comentários como se a cena estivesse acontecendo no exato momento da 

leitura. Citando novamente “El limo de Almendares”, o narrador começa dizendo que 

Soyán Dekín foi proclamada a mulata mais linda. Foi oferecida uma festa em sua 

homenagem e lá ela dançou com o prefeito. Um admirador seu ficou extremamente 

enciumado. Nesse momento, surge uma frase solta, como se o narrador estivesse 

abrindo espaço para que nós escutássemos o prefeito falar, “Contimás, cariñosa” (2002, 

p.127) e na linha de baixo o narrador diz: “Caramba con la mulata! Que debió haber 

nacido para untarse esencias (…) Era de ringo-rango. Y com aquel mantón de seda que 

coquetea, y la bata nansú, buena estaba la mulata, buena estaba Soyán Dekín en su 

apogeo, para querida de um Don!” (2002, p.127). 

Outro recurso de griotização do texto escrito: o narrador de “Osain de un pie” 

inicia seu texto com uma frase em iorubá tal como se fosse um griot africano que se 

dirige ao seu público, “Okó ebín Kuamín…” (2002, p.150), deixando os leitores sem 

saber o que significa. Podemos pensar, na melhor hipótese, que a tradução é a frase em 

espanhol que se segue e descreve uma das personagens. 

No entanto, a ideia de griot se faz importante, porque chegaram a Cuba através 

de negros que, espoliados de todos os seus bens e transladados à força para uma nova 

terra, só puderam manter viva a sua memória — aqui entendida como referências 

imaginárias ou não que contribuem para uma constituição sociocultural — através da 

oralidade. Acresce-se a isso que entre o aporte dessas histórias no Novo Mundo e o 

registro escrito de Cabrera ocorreram processos de transculturação, reatualizando as 

narrativas tanto no âmbito linguístico como simbólico e gerando, assim, narrativas e 

mitos afro-cubanos.  

 

2.3 As diversas edições de Cuentos Negros de Cuba 

 

Assentada a base reflexiva desse capítulo, é o momento de abordar, ainda que 

brevemente, as publicações de Cuentos Negros de Cuba. Ainda está por ser feito um 
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trabalho crítico com relação às edições. O que aqui me preponho a realizar é apenas um 

breve apanhado para que seja possível situar a edição aqui utilizada. 

Cuentos Negros de Cuba vem à luz pela primeira vez em francês. Traduzido do 

espanhol por Francis Miomandre11, saiu pela editora Gallimard, após a insistência do 

romancista francês Paul Morand em inseri-lo na coleção La Renaissance de la Nouvelle. 

Sua publicação deu-se simultaneamente com a da obra Légendes du Guatemala de 

Miguel Angel Astúrias. Sobre a publicação de sua obra, escreve Lydia:  

 

Un día hablando con Miomandre sobre una “calabaza negra” que 

había comprado en el marchéaux — me gustaba mucho el arte negro 
—, pasamos a conversar de la cultura africana. Le conté que tenía una 

serie de cuentos que iba escribiendo para entretener a Teresa (él era 

muy amigo de ambas), quiso verlos. Le gustaron, se los llevó y por su 

cuenta se los entregó a Paul Morand que los quiso para la colección 

que dirigía Gallimard. (apud HIRIART, 1989, p.19) 

 

Passados quatro anos, o livro foi publicado em espanhol em Cuba e nasceu 

graças ao incentivo da chilena Gabriela Mistral e do poeta Manuel Altolaguirra que o 

publicou em sua própria editora, La Verónica. Essa edição já foi prologada por 

Fernando Ortiz. 

A recepção da edição francesa foi muito mais calorosa que a edição cubana. 

Sobre a edição francesa, ela recebeu elogios de Alejo Carpentier no periódico Los 

Carteles de Havana, no qual o famoso autor destaca as inovações trazidas por Cabrera. 

Muito provavelmente essa recepção mais exitosa deu-se devido às próprias demandas 

da Paris surrealista do momento. 

A edição aqui utilizada é a primeira reimpressão da Ediciones Universal, com 

copyright de Isabel Castellanos, intelectual com a qual Lydia Cabrera passou seus 

últimos anos e detentora dos direitos autorais de Cabrera. Essa versão é uma 

reimpressão da terceira ou quarta edição em espanhol, de 1993. Aqui me refiro a 

terceira ou quarta, pois de acordo com a página de créditos, a de 1993 é a terceira em 

espanhol, sendo a segunda publicada na Espanha em 1972 e a primeira em 1940, a qual 

consegui localizar e obedece à mesma estrutura. No entanto, em minhas pesquisas 

encontrei uma outra edição, publicada em 1989, em Barcelona, pela Icaria Editorial, 

 
11 Escritor e tradutor francês responsável por muitas traduções de intelectuais hispano-americanos na 

Paris surrealista. 
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com prólogos da pesquisadora Rosário Hiriart e de Fernando Ortiz. Também foi 

possível mapear que essa edição de 1989 teve uma segunda edição em 1997. 

Sobre todas as edições apresentadas até agora, foi possível ver que elas possuem 

exatamente vinte e dois contos, ordenados na mesma forma, sendo que a da Icaria 

Editorial tem um prólogo a mais. Porém, consegui localizar outras edições, em 

espanhol, com o mesmo título12: uma edição digital de 2020 publicada em Barcelona 

por Linkgua Editorial; outra de 2014, pela Editorial Verbum; uma de Caracas de 1969, 

por Monte Ávila Editores; uma de 2004, reimpressa em 2009 por Letras Cubanas; e 

uma de 1996 publicada pelo Círculo de Leitores de Barcelona. 

Dentre todas essas edições em espanhol, tive acesso, ao menos ao sumário, de 

duas, a digital da Linkgua e a da Letras Cubanas. Em ambas, foi possível constatar 

diferenças em relação à aqui utilizada: primeiramente, ao invés de vinte e dois contos, 

elas trazem vinte e quatro, além disso em ambas não há o prólogo de Ortiz. Os contos 

que aparecem não são os mesmos. O primeiro texto não é o “Bregantino, Bregantin”, 

mas sim o “El mosquito zumba em la oreja”; seguido por “La tierra le presta al hombre, 

y este, tarde o temprano, le paga lo que le debe”, o qual também não aparece em minha 

edição. O terceiro texto é o “Chéggue”, que também é o terceiro da Ediciones Universal 

utilizado por mim. 

Este por sua vez, nas edições produzidas por Linkgua e por Letras Cubanas, é 

seguido por “Obbara Miente y no miente”, o qual também não consta em meu 

exemplar; em quinto, aparece “Taita Hicotea y Taita Tigre”, o qual aparece em sexto, 

em minha versão. Essas duas versões ainda apresentam mais oitos contos que não 

constam em meu exemplar, são eles: “El algodón ciega a los pájaros”, “Jicotea lleva su 

casa a cuestas, el majá se arrastra, la lagartija se pega a la pared”, “Caná, el aura tiñosa, 

es sagrada, e iroco, la ceiba, es divina”, “El perrro perdió su libertad”, “El cangrejo no 

tiene cabeza”, “Se cerraron y volvieron a abrirse los caminos de la isla”, “Cuando truena 

se quema guano bendito”, “El sabio desconfia de su misma sombra”.  

Tanto na minha versão quanto na da Icarai Editorial aparecem dez contos que 

não estão presentes nessas duas: “Bregantino, Bregantin”; “Eyá”; “Walo-Wila”; “Dos 

reinas”; “Los Compadres”; “La vida suave”; “Apopoito Miama”; “Arere Marekén”; “El 

limo de Almandares” e “Ñoguna”. Além dos contos divergentes, há também 

 
12 Consegui ter acesso também a uma edição em inglês, mas esta é da Ediciones Universal, como a minha, 

então é exatamente igual, apenas traduzida e com um prólogo extra de Isabel Castellanos. 
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divergência na ordem de apresentação dos contos, considerando aqueles presentes nas 

quatro edições. 

Há, ainda, entre os contos presentes em todas as edições a que tive acesso, 

divergência de grafia. Tanto aqui analisado, com copyright de Isabel Castellano, como o 

organizado pela pesquisadora Rosário Hiriart grafam “Sokuando!” (a história de quando 

o pardal enganou o boi), enquanto as outras duas edições, “Soquando!”. Ainda há a 

divergência na grafia entre h e j em “El Caballo de Hicotea” (Universal e Icaria) e “El 

Caballo de Jicotea” (Linkgua e Letras Cubanas), mudança essa que, como hipótese, 

pode ter ocorrido por uma questão fonológica.  

Com relação às divergências de narrativas presentes nas diversas edições de 

Cuentos Negros de Cuba, minha hipótese é que esse livro ao longo das edições pode ter 

se misturado com o que o que é publicado em sequência, Por qué? Cuentos Negros de 

Cuba uma vez que o subtítulo deste é igual ao título da edição original, e nas edições a 

que tive acesso de Por qué? aparecem as narrativas que não estão presentes em nosso 

exemplar. Porém, para confirmar essa hipótese seria necessário um estudo crítico das 

edições de ambos os livros, o que não é possível realizar nessa tese. 

Cuentos Negros de Cuba pertence aos escritos ficcionais de Lydia Cabrera que 

também estão constituídos pelos livros: Por qué? Cuentos Negros de Cuba (1948) — 

que também saiu em Paris, novamente com a tradução de Miomandre —, Ayapá: 

cuentos de jicotea (1971) e o último, já publicado em Miami, Cuentos para adultos, 

niños e retrasados mentales (1983). Por apresentar temáticas afrocubanas e cosmogenia 

africana, pode-se dizer que os três primeiros constituem uma trilogia. 

Além das publicações ficcionais, Cabrera também publicou um extenso trabalho 

de campo que se converteu em uma espécie de bíblia da santeria cubana, El Monte 

(1954, A Mata, 2012) e outros ensaios: Refranes de negros viejos (1955), Anagó 

Vocabulario Lucumí (1957), La Sociedad Secreta Abakuá (1958), Otán Iyebiyé: las 

piedras preciosas (1970), La Laguna Sagrada de San Joaquín (1973), Yemayá y 

Ochún: Kariocha, Iyalorichas y Olorichas (1974), Francisco y Francisca: chascarillos 

de negros viejos (1976), Itinerarios del insomnio, Trinidad de Cuba (1977), Reglas de 

Congo: Palo Monte Mayombe (1979). Ou seja, é uma autora com um extenso trabalho e 

aqui estamos distantes (e nunca foi minha pretensão) de esgotar todas as possibilidades 

analíticas e de diálogos existentes. 
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Adentrando ao material linguístico da obra que pretendo analisar, ela se divide 

em vinte e dois contos. Inicialmente levantei a possibilidade de dividi-los entre 

cosmogênicos e fabulares, entendendo o primeiro como aqueles que narram as origens e 

o segundo como os que contam histórias morais ou como o homem deve se comportar. 

No entanto, essa divisão não é operacional para os escritos de Lydia Cabrera, pois há 

uma imbricação dessas ideias, como no conto “Los compadres”, que em grande parte 

apresenta a questão do sacramento do compadrio, mas traz também explicações de 

como surgiu o porco, por exemplo, ou ainda o porquê de algumas mulheres serem 

infiéis. Ou ainda “Taita Hicotea e Taita Tigre” que narra como surgiu o primeiro 

homem branco, o primeiro homem negro e a morte para os homens, ao mesmo tempo 

que em seu final apresenta a defesa da astúcia sobre a força. Os textos de Lydia, neste 

sentido, são constituídos de diversas camadas narrativas que se superpõem e criam, de 

maneira um tanto quanto caótica, histórias dentro de histórias, alternando personagens e 

narradores em vários momentos. 

Os exemplos que justificam essa impossibilidade operacional poderiam se 

estender, mas, retornando a Eliade (1974, p.203), o termo mito aqui utilizado é capaz de 

dar conta dessa imbricação, uma vez que, como alerta esse pesquisador, todo mito é 

cosmogônico já que sempre anuncia o surgimento de uma situação nova, seja como em 

“Bregantino, Bregantin”, quando voltam a nascer homens em Cocozumba, ou “Los 

mudos”, que explica a razão de haver mudos no mundo. E ainda, ele ensina que o mito 

também narra um padrão de comportamento, um feito exemplar a ser repreendido ou 

assimilado. No exemplo citado no parágrafo anterior, a infidelidade; uma instituição, o 

sacramento do compadrio; ou uma maneira de trabalhar foram estabelecidos, assim “os 

mitos constituem os paradigmas de todos os atos humanos significativos” (1972, p.18). 

Por essa razão, decidi fazer uma divisão temática dos contos e, entre todas as 

possibilidades de temas de análise trazidos por eles, procurei selecionar quatro, que 

permitiriam mostrar os aportes da cultura africana na cultura cubana, sendo eles: o 

tempo e a narrativa dos contos; astúcia x força; a morte; os africanismos e as marcas de 

oralidade. 
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2.4 A questão temporal e as camadas narrativas 

 

Já que na seção anterior aproximei os contos negros de Lydia Cabrera da noção 

de mito trazida por Eliade, e mencionei a importância do tempo mágico-religioso e do 

tempo profano, nada mais adequado do que iniciar a análise a partir dessa temática 

temporal. 

Mas o que seria a temática do tempo? Ela abrange um leque que vai desde as 

marcações de tempo existentes ou não no conto até mesmo a época em que se passam as 

narrativas, bem como a cronologia da história. Inicialmente, os cuentos de Cabrera 

buscam recuperar no passado raízes do presente, seja explicando como ainda hoje 

existem bois e vacas na ilha de Cuba ou porque o Rio Almendares em Cuba possui 

limo. Isso remete à já mencionada característica do mito, na qual uma realidade presente 

é exemplar da veracidade de um mito. 

Com relação ao uso de marcadores temporais, eles são ínfimos e inexatos, “um 

día de verano de un año que no se sabe” (2002, p.11), “una mañana” (2002, p.32), 

“época muy mala, muy mala — como nunca se pensara” (2002, p.92) e os exemplos 

poderiam se multiplicar. Essa característica leva a pensar na importância do fato narrado 

sobre o tempo do conto. Através de uma aproximação do conto com a função das 

histórias narradas pelos griots, que possuem a função de ensinar como se agir no 

presente e com a capacidade do mito de nos retirar do tempo profano e nos levar a um 

tempo mágico-religioso, é compreensível a ausência de marcações mais específicas de 

tempo, deixando antever assim um tempo cíclico, que se inicia em cada (re)leitura do 

conto. 

Além de um tempo cíclico reiniciado em cada leitura do conto, também é 

possível percebê-lo na repetição presente em alguns contos; em “Sokuando” (2002, 

p.137-140) o pardal “corta” a cabeça de todos os seus “irmãos”, e por “mágica” elas 

voltam a surgir. O boi, ao ver a cena, decide repeti-la com seus “irmãos” e o mesmo não 

acontece. Aqui se explicita o procedimento cíclico na narrativa, no qual a postura do 

pardal é repetida pelo boi. 

Outro exemplo de tempo cíclico está presente no conto “El sapo guardiero”, no 

qual dois gêmeos, perdidos em um bosque escuro, choram de medo, até que encontram 

um sapo. O sapo, sem nunca ter visto um humano, logo percebe que a bruxa má está 
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querendo os meninos e resolve comê-los para protegê-los em seu ventre. Feito isso, foge 

com os meninos até a entrada do povoado, onde os devolve. Mesmo assim os meninos 

seguem chorando e o sapo expressa uma ternura, até que diz a palavra mais velha do 

mundo e da palavra se faz a luz. Ainda com os olhos molhados de lágrimas, os gêmeos 

veem o sapo voltar para o bosque e pouco a pouco o dia vai clareando. 

O dia renasce com a morte do sapo, que acontece na última linha do conto. Ou 

seja, através do sacrifício do sapo é finda a escuridão e os meninos conseguem achar o 

caminho de volta ao seu povoado. Assim o tempo cíclico na escuridão inicial do conto, 

reaparece ao final, quando o narrador nos diz “quieta de eternidade” (2002, p.174) bem 

como a ideia de escuridão-luz-escuridão  

Ainda com relação aos marcadores temporais, em poucas ocasiões eles aparecem 

de forma mais precisa, e quando isso acontece é majoritariamente no tempo illo 

tempore, o tempo das origens, que rememora a criação do mundo, como em “Taita 

Hicotea y Taita Tigre: “Cuando la tierra era joven, (…). Al principio todo era verde” 

(2002, p.41). Ou ainda uma ideia de genealogia mitológica, na qual o surgimento dos 

homens e animais não segue a linha científico-historiográfica, mas a linha de homens-

bichos e reis descendentes de grandes animais da selva africana, como em “Walo-Wila” 

no qual “pasó Hombre Chivo, Hombre Toro, Hombre Marrocoy, Hombre Tigre, 

Hombre Elefante, Hombre Léon…” (2002, p.36). O homem Toro por sua vez, aparece 

também em “Bregantino, Bregantin”, em oposição ao homem Lombriz, inclusive é 

nesse conto que os reis de Cocozumba são descendentes dos elefantes: “Y como si no 

descendiéramos, tanto tú como yo, del primer Elefante que habitó el bosque y fundo — 

no por fuerte sino por sábio que era — este reino de Cocozumba” (2002, p.12). 

Ainda sobre a questão do tempo ao longo da narrativa, é interessante notar 

alguns marcos de tempo presente — contemporâneo à escrita dos relatos —, marcos 

esses que ajudam a entender que esses contos se passam em Cuba e são mais afro-

cubanos do que africanos, ou seja, são contos transculturados. Em “El Caballo de 

Hicotea”, a personagem título aparece logo na primeira linha lendo “La Habana 

Ilustrada”, em “Los Compadres” toda a descrição da vila, dos personagens e do enterro 

de Evaristo leva a imaginar que a história surgiu em Cuba pós-escravidão, ainda mais 

por compará-lo a negros de antigamente de “Cuando em Cuba había aún señores y 

fiebre amarilla…” (2002, p.81). 
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Em “La prodigiosa Gallina de Guinea”, a narrativa começa com um tempo 

mítico, quando o Diabo tinha prendido a chuva e a Dona Miséria tinha chegado, mas no 

desenrolar da história inúmeras referências surgem e na mesma festa dançam o prefeito, 

o rei, Cristóvão Colombo e a governadora, uma cubana gorda. 

Aqui é interessante notar como esse conto em certa medida dialoga com a obra 

Revolução dos Bichos de George Orwell, os animais do conto de Cabrera também estão 

passando por um momento de fome intensa, até que por “um milagre de Deus”, o galo 

encontra uma terra cheia de alimentos e resolve compartilhar com sua esposa, a galinha, 

pouco a pouco cada animal passa a descobrir o segredo do casal e ir para essa terra. No 

entanto, todos querem impedir que a Galinha da Guiné descubra onde é, pois ela tem 

fama de fofoqueira e eles acabariam por perder a terra abençoada. Até que a galinha é 

pega no flagra, e, tal como acontece no texto inglês com os porcos, a galinha se junta 

aos homens, oferecendo ao filho do dono da fazenda a oportunidade dê enriquecê-lo, 

pois ela sabe cantar, e começa a entregar todos os companheiros que se fartaram 

naquela fazenda. 

É durante a sua cantoria que ela conhece grandes soberanos e também o povo, 

sendo levada à capital Havana. Na frente do povo, dá vivas à rumba, à administração 

espanhola e à Constituição. Em seguida, o narrador informa que ladinos, criollos, 

negros, brancos e amarelos dançam juntos a música da galinha. No fim, ela é chamada 

de rebelde por seus antigos companheiros, que perguntam quando ela terá juízo, ao que 

responde o furioso Pavão, nunca! Julgado pelo narrador, como muito estúpido. 

Observando em comparação ambos os textos, é possível inferir que ambos 

realizam metaforicamente uma crítica ao socialismo soviético que vigorava desde 1917 

e teve fortes ecos durante os anos de 1920 na América Latina com a formação dos 

partidos comunistas — ideologia à qual Cabrera era contrária e a levou a sair de Cuba, 

após a Revolução de 1959 — salienta-se, porém, que o conto em questão se apresenta 

com um viés político, mas dialoga com um lugar bem conhecido com relação às críticas 

ao socialismo soviético. No entanto, no texto cubano é possível entrever a defesa de 

outro tema caro à inteligência latino-americana do período, a “ode” à miscigenação 

enquanto formadora do povo e da identidade nacional. 

Retornando à questão do tempo, a exceção onde ocorre um marcador temporal 

específico é no conto “Cheggué”. A narrativa inicia-se com o uso do verbo caçar no 

presente, mas que passa uma ideia de ação habitual, “Cheggué caza en el monte con su 



67 
 

padre” (2002, p.29), para, em seguida, o narrador informar sobre o momento que a 

história que será contada tem início, “Próximo el año nuevo…” (2002, p.29). Algumas 

linhas mais à frente, outra marca temporal surge, “Mañana del ano nuevo”. Através 

desses marcos temporais, os leitores são levados a aprender que o período de ano novo é 

sagrado e não se deve caçar, indicando que, quando há marcadores temporais, é porque 

há uma extrema importância nesta informação. Ao longo da narrativa, ainda há animais 

que falam em seu próprio idioma e que só os homens entendem, e são esses animais que 

explicam o que houve com Cheggué: ele foi morto, pois descumpriu o trato e matou o 

chefe dos animais enquanto eles comemoravam o ano vindouro.  

Ainda com relação ao tempo narrativo, uma característica presente em dois 

contos de Lydia Cabrera que merece destaque é a utilização, para o início da história, da 

técnica de in media res, através do uso de dêiticos que indicam o que está sendo falado 

ou remetem a um conhecimento prévio do leitor/ouvinte — tal como os griots. Em “El 

Sapo Guardiero”: “Estos eran los mellizos que andaban solo pelo mundo el mundo…” 

(2002, p.171); em “Eya”, vemos “Este hombre era pescador” (2002, p.32).  

Neste sentido, as narrativas de Lydia Cabrera em Cuentos Negros de Cuba, ao 

não respeitarem uma sequência linear de tempo cronológico, fazem disso um recurso, 

muitas vezes, para a construção de um cenário aparentemente desordenado e caótico, 

formado por camadas narrativas.  A lógica tempo-espaço se espelha, de modo que a 

narrativa focada nas ações e nos personagens embaçam, turvam tanto o tempo quanto o 

espaço em que ocorrem. 

Um primeiro exemplo desse recurso aparece no conto “Los Compadres” que se 

inicia com um patakí — termo reservado para história dos orixás — que ao longo do 

conto que se segue, sobre Dolé, Capinche e Evaristo, irá servir como um marco de 

verossimilhança a partir dos atributos dos personagens, justificado pela frase “Todos 

somos hijos de los Santos y lo de la malícia y el gusto de pecar viene al hombre de los 

Santo” (2002, p.66). Sendo assim, através da base do patakí, Cabrera apresenta uma 

narrativa mágica, uma vez que o espírito de Evaristo volta para assombrar Dolé, sem se 

limitar ao aspecto religioso. 

Em “Bregantino, Bregantin”, depois de três anos de casamento, Lombriz 

(minhoca), marido de Dingadingá, volta à forma pela qual o conhecemos hoje. Esse 

momento marca o fim da primeira camada narrativa que se centrou no desejo de 

Dingadingá em casar e na escolha de seu marido. A partir de então, aparece a segunda 
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camada, na qual será contado como “El Toro” se converteu em um grande ditador, 

quebrando o equilíbrio existente, e se tornou a única referência masculina na ilha de 

Cocozumba, desequilíbrio esse que só será desfeito pela esperteza de Sanune e com a 

ajuda de Oxóssi e Ogum. 

Conduzida pelo espírito de sua mãe — inserção do tempo mágico-religioso no 

profano — Sanune entra na mata, espaço de morada do sagrado e de forças mágicas. 

Nesse instante, Cabrera através de seu conhecimento etnográfico, também presente em 

“Los Compadres”, narra um patakí que explica porque Oxóssi e Ogum moram na selva 

e porque eles ajudam Sanune a salvar seus filhos. Nesta narrativa é interessante notar 

que a mãe de Sanune, através de sua mão etérea, a conduz para a mata, e é o espírito de 

sua mãe que toma as atitudes corretas, pedindo licença para entrar na mata. Nesse 

instante, Sanune se depara com “dos negros arrogantes, belíssimo”, e pela descrição 

deduzimos serem os orixás. Sanune toca a terra e beija os dedos, salvando os orixás e 

perde a consciência. Quando acorda, ela está em uma “tenda”, com um altar, louça de 

santos e uma velha — aparentemente santeira — que está contando os búzios, receosa 

de ter perdido o de Elegguá (logo o dele, senhor dos caminhos). Quando a velha tem 

certeza que estão todos ali, entrega um embrulho a Sanune com alguns elementos dentro 

e a envia de volta para a aldeia. 

A história se desenvolve, Sanune tem seu filho, mas não sem antes usar do que 

foi entregue pela velha para durante sete dias salvar alguns Orixás — e mais uma vez é 

possível perceber o conhecimento etnográfico de Lydia Cabrera.  El Toro manda matar 

o menino — que ressuscitará pelo poder de Oxóssi — e segue reinando por mais uns 

vinte anos, até que, Bregantino, Bregantin, filho de Sanune, já forte o suficiente, derrota 

seu pai, El Toro, manda buscar homens, um para cada mulher, e devolve o equilíbrio à 

ilha de Cocozumba. 

Pelo exposto, que nesse relato o tempo é dispensável, as narrativas — o 

casamento de Dingadingá; a história da Lombriz; El Toro; Sanune; os Orixás; e a 

libertação de Cocozumba — somam-se uma à outra numa combinação onde talvez o elo 

seja apenas a estrutura equilíbrio-desequilíbrio-retorno ao equilíbrio, sob a influência e 

o poder do universo mágico-religioso. 

A história de Sanune é uma metáfora da própria história negra da ilha de Cuba, 

uma vez que Sanune, descendente de uma mulher que conhecia o poder das matas e dos 

orixás, só encontra sua força para vencer os grilhões do El Toro quando retorna à mata 
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guiada pela sua ancestral. Nesse lugar sagrado, com auxílio de sua mãe, ela se depara 

com sua ancestralidade e apaga — esse apagar representaria o momento da escravidão 

— quando ela volta a abrir os olhos já está no Novo Mundo, afinal a tenda cheira a 

goiaba, fruta bem comum em Cuba, mas ela não está em qualquer lugar, ela está num 

espaço de Santería, onde finaliza o processo de reconexão com a sua ancestralidade e 

ganha os elementos mágicos que a protegerão bem como a seu filho, um filho destinado 

a ser herói, a renascer para salvar a Ilha de Cocozumba da tirania e restabelecer a 

harmonia. Nesse sentido, a história de Sanune pode ser percebida como um mito 

fundacional da identidade cubana, identidade essa transculturada, uma vez que o herói 

salvador é fruto do tirano com a explorada, pensando em diálogo com a história 

continental, teríamos que ele representa grande parte dos latinos que contam na sua 

ascendência com o explorador (branco) e o explorado (negro, em especial, negras) 

dentro do regime de plantation.  

No já citado “Taita Hicotea e Taita Tigre”, a narrativa se inicia com a explicação 

mitológica do surgimento do mundo e do homem negro e branco — com essa referência 

cosmogênica e antropogênica, nota-se uma mitologização da narrativa —, para em 

seguida, começar a narrar as aventuras dos irmãos “Venado Pata de Aire” e “Hicotea” e 

finaliza com a história que intitula o conto, a disputa entre Hicotea e o Tigre. 

Esse processo de adição de histórias é típico dos contos africanos, subvertendo a 

ordem clássica de um conto, uma vez que não nos apresenta a estrutura de início, 

desenvolvimento e desfecho, já que uma camada narrativa vai se diluindo na seguinte e 

assim se distanciando da inicial. Com relação à inserção de conhecimentos etnográficos 

no fazer literário de Lydia Cabrera, Rodríguez-Mangual, ao falar de “Bregantino, 

Bregantín”, pontua “é um outro exemplo de como as construções retóricas da literatura 

e antropologia estão juntas nos trabalhos de Lydia Cabrera ” (2002, p.132). 

Pelo exposto, nas narrativas presentes em Cuentos Negros de Cuba, há uma 

ausência do tempo cronológico; elas não estão conformadas segundo o fio narrativo 

tradicional de início, desenvolvimento e fim, mas, sim, formam um universo caótico e 

não linear que permite finais não conclusivos, inclusive com marcação de reticências, 

como em “Cheggue”, “El hombre lo carga, se lo lleva en hombros…” (2002, p.31); 

“Walo-Wila”, “Cuando se besan la luna y el mar…” (p.38); “Suandende”, “Es triste…” 

(2002, p.131) ou finais inconclusos, mas poéticos, “Y quién diría que su curpo no era 
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áspero, sino duro, liso y suave? / Tantas cicatrices por el amor de Arere, de Arere 

Marekén”, “Arere Marekén” (p.126). 

 

2.5 Astúcia, força e autoridade. 

 

A temática da astúcia versus a força é de natureza universal e tradicionalmente 

encontra-se presente em clássicos da literatura mundial, desde mitos e fábulas de povos 

antigos até produções mais recentes, que datam do modernismo. Tal embate também se 

faz presente nas narrativas de Lydia Cabrera de Cuentos Negros de Cuba. A 

representação da astúcia nos contos trazidos por Cabrera materializa-se 

majoritariamente na tartaruga (Hicotea), a quem Lydia dedicaria, já no exílio, um livro 

inteiro de contos: Ayapá: Cuentos de Jicotea. 

A figura da tartaruga, hicotea ou jicotea, é típica da América e, nos relatos de 

Cuentos Negros, está presente em quatro contos: “Taita Hicotea y Taita Tigre’; “El 

Caballo de Hicotea”; “Arere Mereken”; e “Osain de un pie”. Nos dois primeiros, 

Hicotea aparece contracenando com dois animais maiores; no terceiro e quarto, com os 

personagens-título, sendo que no primeiro e no terceiro, ela é representada como um 

personagem masculino e no segundo e quarto, feminino. 

Sabe-se que a tartaruga é um personagem da cultura africana que funciona como 

uma espécie de trisckster (ROMEU, 1989, p.30-31), e como tal, nos contos aqui 

analisados sempre estará relacionada à astúcia, esperteza, que a faz se sair bem de todas 

as situações, quando não pela esperteza, pelo poder divino. 

Como vimos na seção anterior, o conto “Taita Hicotea e Taita Tigre” é 

constituído por três histórias, criação do mundo e dos homens; as aventuras de Hicotea 

y Venado Pata de Aire e, finalmente, a que intitula o conto, Hicotea e Tigre. Já no relato 

da segunda história é possível ver que Hicotea representa a astúcia/sabedoria, enquanto 

o Venado, a ligeireza corpórea, como aponta a própria tartaruguinha: “no me 

abandones, porque tú eres mis piernas, así como yo soy tu cérebro!” (p.46). Durante a 

fuga, Hicotea implora a Kalunga, o mar, pela salvação: “Madre Grande de mí raza, 

salva a tu hijo más chiquito” e ouvindo o apelo, o mar faz surgir o mago do oceano, um 

grande jabuti, comum na ilha de Cuba (morrocoy) que leva Hicotea e Pata de Aire para 

uma ilha feliz, por volta do ano de 1845. 
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Ali passam um bom tempo em paz, cada um vivendo em sua fazenda, um ao 

norte e outro ao sul. Até que Venado adoece, e aqui surge mais uma característica da 

tartaruguinha, “[Hicotea] había traído también la brujería escondida en sus pupilas, el 

arte de curar con las yerbas, los palos e los cantos” (2002, p.48). É possível observar 

que há uma aproximação em certa medida de hicotea e o destino trágico dos negros que 

foram levados à força para o Novo Mundo. 

Hicotea, então, sobe ao alto de uma colina em busca de umas ervas para fazer 

uma beberagem para seu compadre adoecido, no entanto, ao ver a beleza e fartura de 

toda terra que ambos dividiam, por avareza, decide não mais buscar as ervas da 

beberagem,  pelo contrário: como alguém iniciado por um verdadeiro bruxo, Hicotea 

lança maldições aos céus e envia a seu amigo três bonecos de palos, bebês com aspecto 

de velhos, apenas com dentes, para torturar o Venado por toda a noite, até que o sol 

surgiu e eles, por serem filhos da noite, fugiram. 

Passado um tempo, o Venado se recupera e ao procurar seu amigo se dá conta 

que esse já não lhe responde. Hicotea desejoso de pegar as terras de seu compadre, 

propõe um desafio, há empate. Então Hicotea propõe um segundo desafio, que ambos 

entrem no fogo e a terra passe a ser daquele que não se queimar — mas Hicotea já havia 

preparado sua proteção, havia cavado um buraco na terra e tapado com uma pedra, onde 

estaria protegido. 

Como previsto, Pata de Aire morre, Hicotea chora sua morte, reza um pai-nosso 

e corta seu chifre, com ele cria um instrumento musical. E é esse instrumento que dá 

início à terceira narrativa, pois todos os animais ficarão encantados com o som do 

instrumento de Hicotea e tentam roubá-lo. 

El Tigre vai visitar Hicotea para convidá-lo para a festa de seu santo e pedir 

emprestado o instrumento de Hicotea, que, ao negar, seduz pelo som o temido Tigre, 

fazendo-o miar ao invés de rugir — referência à esperteza de Hicotea, que através da 

música domina a força — e, por fim, Hicotea joga um líquido fervente nele, corta nove 

dedos, um lado do bigode, o deixa destroçado, chamando-o de “maricón”. Cinco anos 

passam, o Tigre quer vingança, e com a ajuda do Coelho — outro animal conhecido nas 

histórias por sua esperteza — consegue capturar Hicotea. O Tigre o prende em um baú 

para aguardar o momento de comê-lo. Chegado o dia, em uma distração do pai, os 

Tigres mais novos abrem o baú em que está Hicotea quase seco — aqui são 

evidenciadas a curiosidade e a ingenuidade próprias da infância — e ele, por engano, ao 
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invés de ficar aflito começa a dançar. Percebendo que isso encanta aos tigrinhos, segue 

dançando e com sua dança, prometendo dançar cada vez melhor, consegue enganar os 

filhotes, fazendo com que eles a levassem até o rio. Lá com os milhares de movimentos 

mais uma vez ilude os tigres e faz com que eles vejam mil Hicoteas. O mais velho dos 

três, assustado com a bruxaria, manda que ele suba de volta. Em outra atitude de 

esperteza, Hicotea pede que eles deixem que ele afunde no rio para se despedir, nisso 

pega uma pedra e forja uma tartaruga, os tigrezinhos pegam a pedra, achando que é 

Hicotea, e levam de volta para o pai.  

Chegando lá, o Tigre pega o falso Hicotea e o tortura, comentando como a dor o 

endureceu, ao ponto de não sair uma gota de sangue, afinal era só uma pedra. O Tigre 

então oferece ao seu amigo coelho, que ao ver o garfo levantado, disse: “Cómaselo 

usted solo, Compadre! Su honor está vengado! (2002, p.66). Aqui está registrada uma 

leve ironia, considerando que o coelho também é associado à esperteza, tanto que 

consegue pegar hicotea, sua boa ação de deixar tudo para o seu compadre Tigre é 

irônica, além de representar uma dupla vitória da esperteza sobre a força, a fuga de 

Hicotea e o fato de o Coelho não comer pedra. 

Ao longo do conto, é possível perceber como Hicotea usa de sua astúcia para ter 

ganhos e proveitos e se livrar de situações ruins. O único que consegue capturá-lo é 

aquele que também é astuto. Quando não é salvo por sua esperteza, Hicotea conta com a 

ajuda divina, Kalunga. Além disso, Hicotea é bruxo e conhece todos os segredos das 

ervas, seja para fazer o bem ou para fazer o mal. 

Talvez por conhecer os segredos das ervas, é que em “Osain de um pie”, o santo 

e a tartaruga se tratem por compadre/comadre — este é um dos contos que Hicotea 

aparece como fêmea. Aqui é preciso esclarecer que Osain, tal como ensina Cabrera em 

A Mata (2012), é o dono das ervas, o médico, o botânico, e seus filhos são os 

ossainistas. É caçador como Oxóssi e tem apenas um único braço e uma única perna. 

No supracitado conto, Hicotea está escondida sob um inhame que está em um 

porão repleto deste tubérculo, dando graças a Deus por ter achado um refúgio tão bom, 

onde não lhe faltará alimento. Até que uma mulher vai buscar o melhor inhame e 

Hicotea começa a falar, fazendo-a crer que o inhame está falando. Ela se assusta, chama 

o marido que também se assusta e vão surgindo novos personagens, todos assombrados 

com o “inhame que fala”. O governante, querendo proibir que o inhame fale, chama o 

Osain de três pés que, em troca de algumas oferendas tentou lidar com a inhame falante 
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e nada conseguiu, veio o Osain de dois pés e o mesmo sucedeu — com a descrição de 

Osain em A Mata, percebe-se na criação de Osain de Três Pés e de Dois Pés um fazer 

criativo de Cabrera —, até que finalmente aparece Osain de um pé, que é o que menos 

pede, e mandando que os soldados peguem inhame por inhame checa se eles têm boca, 

até restar apenas um, a Hicotea, que ao ver Osain já começa a pedir perdão. Osain, 

então, quebra o casco de Hicotea e a tortura até que ela fique totalmente rendida e sem 

gemer. 

Ao fim, todos vão embora, é chegada a noite e Hicotea se refaz. Troca olhares de 

sabedoria com Osain, “Se leyoron en los ojos el secreto de los cuatro elementos” (2002, 

p.155). Aqui, Hicotea é associada ao mágico, à sabedoria e possui a capacidade de 

ressuscitar. 

Essa capacidade estará presente também no conto “Arere Marekén”, no qual 

Hicotea, em seu perfil masculino, seduz Arere, mulher do Rei, que após ser morta pelos 

soldados reais, durante a noite, ressuscita, cheia de cicatrizes de amor. Aqui se assinala 

mais uma característica de Hicotea, seu lado sedutor e mais uma vez a noite consiste em 

um momento propício à magia. 

No último conto em que aparece Hicotea, “El Caballo de Hicotea”, de novo a 

tartaruga é fêmea e utiliza-se de sua lábia. Primeiro, ela diz ao rei que o cavalo era dela, 

este questiona o cavalo, que não sabendo responder, vai conversar com hicotea e a 

chama para esclarecer as coisas com o rei. Fingindo uma dor, ela convence o Cavalo a 

se deixar montar, com direito a manta e sela. No caminho, as árvores começam a rir do 

cavalo, que irritado manda hicotea descer. Mas já era tarde, o rei já tinha visto e vai até 

a cena, afirmando que de fato o cavalo é de hicotea. Este irritado, sai correndo com 

hicotea agarrada em sua crina, até que passam por um rio e hicotea se joga, 

agradecendo-o — hicotea assume aqui a ironia — e o cavalo corre ainda, já morto. Mais 

uma vez, através da astúcia hicotea domina a força. 

Esse conto muito se assemelha ao brasileiro “O Cágado e o Tuiú” recolhido por 

Silvio Romero, em Sergipe, e classificado pelo autor como de origem indígena. Neste 

conto os personagens-título disputam a filha da onça. O Cágado consegue enganar o 

Tuiú dizendo estar passando mal e convence-o a deixar-se ser montado tal como no 

conto supracitado. Ao chegarem à casa da Onça, o esperto Cágado consegue a mão da 

filha da onça, provocando grande humilhação ao Tuiú. Considerando a aproximação 
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entre os dois textos, pode-se notar a fusão que os imaginários indígena e africano 

sofreram no continente latino-americano. 

Pelo exposto, é possível perceber que a astúcia de Hicotea está em seu papel de 

trickster tal como aponta Queiróz (1991), um “herói embusteiro, ardiloso, cômico, 

pregador de peças, protagonista de façanhas que se situam, dependendo da narrativa, 

num passado mítico ou no tempo presente” (2002, p.2) e que suas aventuras costumam 

ser marcadas pela malícia, desafio da autoridade e da força, já que em muitos contos 

estão interligadas — o Tigre é a autoridade, chamado inclusive de cacique, porque é o 

mais forte —, e infrações às normas e costumes. 

Considerando que a força está ligada à autoridade, não é de se espantar que em 

“Bregantino, Bregantin”, El Toro, símbolo de força, vai se converter em autoridade (e 

ditador) do Reino de Cocozumba, e Sanune, uma de suas mulheres, conseguirá 

autorização do ditador para ir até o vale, valendo-se da esperteza e usando de uma falsa 

dor. Lá, mais uma vez, na união da astúcia com o divino, ela consegue orientação para 

remover El Toro do poder, e o mágico, associado à astúcia, vence novamente a força 

associada à autoridade. 

Dolé, personagem principal de “Los Compadres” também se vale da astúcia e do 

fingimento para enganar seu marido e continuar se encontrando com seus amantes. Ao 

final do conto, como Hicotea, usa da ironia, para, no além-túmulo, justificar ao seu 

marido a traição com seu compadre, “tampoco yo podia desairar a mi compadre. ¡Ponte 

em mi lugar! (2002, p.90) 

Em “Suandende”, a narrativa começa informando que um homem muito 

ciumento fugiu para a mata, pois sofria dormindo e acordado de ciúmes da jovem 

mulher. Passado um tempo, um dia essa mulher estava se banhando sozinha no rio e 

chega um homem tímido, Suandende, a vê e tapa o rosto. Ela também o vê e o narrador 

comenta, “y muy inocente — indecente —, salió del río que la cubría um poco hasta la 

cintura. / El tenía vergüenza. Ella, no” — aqui vemos a malícia das aventuras 

envolvendo os trickster. Eles começam um diálogo e ela, tal como hicotea, seduz/deixa-

se seduzir por Suandende.  

No encontro seguinte, o marido vai junto, mas ela já ia se encontrar com o 

amante e através da astúcia faz com que o amante e o marido sigam em direções 
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contrárias, enganando o esposo, volta em direção ao amante e foge com ele, retornando 

ao povoado, onde todos ficaram rindo do ciumento. 

Tal como o trickster, Hicotea, Sanune, Dolé e a Mulher em Suandende usam da 

astúcia para enganar aqueles que têm mais autoridade, no entanto a astúcia de Sanune é 

usada para livrar Cocozumba da tirania, enquanto das outras duas é usada em proveito 

próprio. 

Há outros dois personagens nas páginas de Cuentos Negros que assumem o seu 

lado astuto, o Pardal em “Sokuando!” e a Galinha de Guiné, em “La prodigiosa gallina 

de guinea”. 

No primeiro conto, o Pardal, identificado como alguém que gosta de se exibir, já 

tendo problemas com o boi — fica posta de novo a relação entre astúcia e força — 

resolve enganá-lo. Através de uma encenação, convence o boi que cortou a cabeça de 

seus irmãos e elas renasceram. O boi, por sua vez faz o mesmo com os seus, no entanto, 

o resultado não é o mesmo. Os únicos que decidem não participar da brincadeira são um 

casal idoso, o boi idoso alega que essas brincadeiras são apenas para jovens — 

sabedoria dos mais velhos — e é graças a esse casal que através de relações incestuosas 

continuou existindo bois na ilha. 

Nesse conto, fica estabelecida, além do uso da astúcia como uma forma de 

superar a força, a astúcia como um elemento de vingança e o mesmo pode se dizer que 

acontece no já citado “Bregantino, Bregantin”, uma vez que a esperteza de Sanune leva 

à morte do El Toro, numa vingança contra o ditador. 

Em “La prodigiosa gallina de Guinea” tudo se inicia com a vingança da galinha 

de guiné que após um roubo, é tachada como ladra. A galinha recorre a Yewá, Virgem 

dos Desamparados. Nisso, entra em cena o filho do dono da fazenda, a galinha o 

convence que o fará rico, pois canta muito bem — se Hicotea é uma excelente dançarina 

e ludibria os filhotes de tigres com sua dança, a galinha, ótima cantora, ludibria o filho 

do fazendeiro. E assim foi feito, a galinha fica famosa por sua cantoria, todos querem 

vê-la, até o rei da Espanha aparece para assisti-la. Com sua esperteza, a galinha 

conquista seu pedaço de terra, todos os demais animais ficam escandalizados. 

Por fim, apesar da temática da força x astúcia ser universal, Lydia Cabrera em 

seus contos traz todo um elemento próprio de Cuba, seja através da Hicotea ou pelas 

referências à ilha — ela apresenta a astúcia como um elemento formador da cubanidad. 
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Porém, vale observar que esse elemento da astúcia aparece sempre ligado a elementos 

tradicionalmente associados aos negros na ilha de Cuba, seja a Santería, o mágico, a 

dança, o canto. Assim, estes astutos personagens constituem uma metáfora dos próprios 

negros da Ilha que, não sendo os mais fortes e estando submetidos à autoridade, se 

valeram de seus conhecimentos originários como forma de enfrentamento à imposição 

corporal e cultural de seus algozes, sendo resistência física e mantendo seus saberes 

vivos — não sem adaptação — ao longo de séculos de escravidão.  

 

2.6 A morte 

 

Los Yoruba, como muchos otros grupos africanos, 

creen en la participación activa de los antepasados. La 

muerte, para ellos, no significa sólo el fin de la vida 
humana. La vida terrestre, se prolonga hacia una vida 

más allá de la tumba. Y continuará en alguno de los 

nueve espacios del Orún (Cielo), el dominio de los seres 
sin Èmì (Vida). Así, la muerte no representa una 

extinción, sino el paso de una vida a otra. (BURGOS 

ALMEIDA) 

 

Com essa citação que explica a importância da morte para a cultura iorubá, 

inicio a terceira temática de análise desse capítulo. Em Iemanjá e Oxum (2004), Cabrera  

afirma que a morte não é extinção da vida, mas uma continuação em outro plano, e os 

que estão lá esperando não perdem contato com o mundo dos vivos. Além disso, os 

mortos e os vivos estão sempre unidos, com os mortos influenciando os vivos, 

ajudando-os ou castigando-os. Afirma ainda que os mortos são mais fortes que os vivos. 

Juan D., um dos informantes de Cabrera, mencionado na supracitada obra, 

afirma que os mortos são tão sagrados como os orixás, pois estes, antes de serem orixás, 

foram homens e, ao morrerem, viraram santos, assim sendo, os orixás se originam dos 

mortos. Outro informante já velhinho diz “os lucumís nos ensinavam que a gente vem 

várias vezes ao mundo (…) Paga-se aqui o que se faz aqui” (2004, p.333). Aqui é 

possível perceber a ideia de reencarnação e de karma e o fato de Lydia Cabrera ter 

buscado informantes que aprenderam diretamente com algum africano, pois nesse 

trecho é marcada a antiguidade do informante que menciona diretamente ter aprendido 

dos lucumís. Tal importância atribuída aos mais velhos e àqueles que tiveram contato 

com os africanos de origem também é percebida no Brasil. Castilllo (2010), ao falar de 
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Martiano do Bonfim, diz que ele foi um dos maiores informantes tanto da geração de 

Carneiro, como da de Nina Rodrigues, e destaca que ele nasceu livre em 1859, na 

Bahia, era filho de libertos e sua mãe era mãe de santo de etnia ijexá; adolescente, ele 

viveu em Lagos, Nigéria, durante onze anos, aprendendo direto na fonte e 

provavelmente por isso tenha sido um dos maiores informantes das duas gerações. 

Dada a importância da morte, e dos antepassados mortos, não é difícil 

compreender porque um e/ou outro se faz presente em quase todos os contos narrados 

em Cuentos Negros de Cuba, assim, dos vinte e dois contos que aparecem na obra, 

apenas sete não apresentam a morte em sua narrativa, e desses dois tem uma quase 

morte, “Apopoito Miama”, no qual a personagem antes de ser engolida por Apopoito é 

salva pelo caranguejo, e em “ El Sapo Guardiero”, em que os gêmeos são escondidos na 

barriga do sapo para fugir da bruxa desejosa de sangue. Em “Los Mudos”, há também 

esse processo de ser digerido por um bicho, o caçador e seus filhos são engolidos por 

um Tigre e conseguem sair, mas nunca mais falam nada, “Y por eso hay mudos no 

mundo” (2002, p.170).  

Em Antologia do negro brasileiro (2005), organizada por Edison Carneiro, 

existe um artigo de autoria de Melo de Morais Filho sobre a festa dos mortos, no qual é 

descrito o ritual praticado/observado em Alagoas. Neste artigo, Morais Filho informa 

que após um banquete, tinha-se início uma festa, com muita dança, tambores e palmas, 

que durava até altas horas da terceira noite de iniciado o processo funerário, com a 

função de despertar e distrair os presentes no local. Essa questão de distrair os 

participantes também está presente no conto “Los Compadres” de Lydia Cabrera, no 

qual o narrador diz ser necessário velar o corpo a noite toda, então após rezarem o 

morto, começa-se a contar história de velórios para distrair o morto e os convidados. 

Assim, aparece a ideia da dança macabra ou do morto que dança, esse elemento 

é bem conhecido no imaginário cubano através da figura de Papá Montero que dança 

após morto e ficou famoso através da música “El Muerto que se fue de rumba” (ROJO, 

1998, p.374). Cabrera diz que os velórios, embora pareça paradoxal, eram amenos e 

alegres, com todo o respeito (2004, p.341). Esse paradoxo é explicado pela própria 

autora em A mata (2012), no qual ela ensina que é comum festejar o morto, porque 

quem ia embora da vida se libertava, tinha cumprido sua pena e ainda diz que “o 

costume de ‘fazer o morto dançar’ vinha de tão longe que as autoridades ordenavam que 
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nos enterros de gente de cor eles fossem de dois em dois e não de outro jeito” (2002, 

p.336). 

Essa morte dançante é retratada em “Los Compadres”: 

 

—” ¡Carabela tá levantá pa bailá tambó también!”— Y el muerto 

baila, ¡ya lo creo que baila! Con su pañuelo blanco que le cierra las 
quijadas y da los tres golpes frente al tambor, como cualquier vivo. 

Los criollos, espantados, arrancan a correr. Los africanos, no; siguen 

bailando con el muerto... Así era antes. Hasta que el difunto volvió a 

envolverse en su mortaja y esperó que lo llevaran a enterrar, muy serio 

y muy tieso, en unas parihuelas. (2002, p.83) 

 

Nessa descrição, o “dançar o morto” é atribuído a um tempo passado e que ainda 

se faz presente para os africanos. Em Iemanjá e Oxum (2008, p.338), outro informante 

de Lydia Cabrera, Bamboché, afirma ter presenciado o cadáver levantar-se durante o 

itutu para olhar durante um tempo ao redor e voltar a cair. A autora comenta, 

“passaremos em silêncio, para não aterrorizar os covardes”, a mesma observação com 

relação ao medo está presente na citação acima, quando é dito que “los criollos 

espantados, arrancan a correr” (2002, p.83). 

Essa alegria percebida na morte também está registrada em outra narrativa de 

Cuentos Negros, em “Bregantino, Bregantin”, quando a graciosa Sanune morre, é assim 

descrito: “Sanune la encontraron muerta, con una campanilla entra las manos. Muerta, 

riéndose, que nadie podia creer, cuanto más se la miraba, que fuera posible cosa... ¡Un 

cadáver tan contento!...” (2002, p.24). Sua morte acontece, pouco depois que ela 

consegue entregar seu filho ao Orixá, filho esse que seria responsável por salvar e 

mudar o destino de Cocozumba. 

A existência da morte para os homens é explicada em “Taita Hicotea e Taita 

Tigre”. Na primeira história, a Lua nasce morta e seu pai a abençoa com o poder de 

ressuscitar, sendo assim, ela nasce, morre e ressuscita — o que explicaria as fases da 

lua. Após rolar a montanha, ela encontra a lebre a quem pede para que diga aos homens 

que tal como ela, os homens também nascerão, morrerão e ressuscitarão. No entanto, no 

caminho encontra sua prima jutía bebendo cerveja, a qual a lebre pede para provar, 

ficando levemente bêbada e se atrapalhando na mensagem que tinha para dar. Quando 

retorna ao encontro da Lua, esta pergunta o que ela disse aos homens e a lebre responde: 

“así como yo nazco, muero y… no resucito, deben usted nacer, morir y no resucitar” 
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(2002, p.42). Como castigo pela mensagem errada, a Lua fez da lebre prisioneira em seu 

único olho — a explicação de porque alguns veem a forma de lebre na lua —, e por isso 

os homens não ressuscitam, “Todo se explica” (2002, p.43). Aqui é importante notar 

uma certa ironia e humor, pois a não ressurreição do homem poderia ser explicada por 

um grande castigo divino, no entanto, a causa é um problema de comunicação — o que 

denota o poder da palavra.  

Se os homens não ressuscitam, a ressurreição vai aparecer em Cuentos Negros 

ligada ao personagem de hicotea. Em “Arere Merekén”, após seduzir Arere, Hicotea é 

morta, e à noite ressuscita, o mesmo acontece em “Ossain de um pie”, após ser morta 

por Osain, Hicotea ressuscita durante a noite, o período mágico onde o inexplicável 

acontece. Talvez por ser um trickster, hicotea é a única que possui a capacidade de 

vencer a morte, ela e os orixás. O único ser humano a ressuscitar nos contos cabrerianos 

aqui analisados é o filho de Sanune em “Bregantino, Bregantin”, e isso só é possível 

pois, mesmo antes de nascer, ele passou por um processo mágico e foi criado pelos 

orixás, representando assim uma espécie de “semideus”. 

Em “Los Compadres”, ao sabermos da morte da esposa de Capinche, somos 

informados que nenhuma morte é natural e que ela havia sido vítima de um feitiço: 

 

¡Nadie muere de muerte natural! Contaba con enemigos entre la 

santería [...] Cuando le avisaron que habían oído mentar su nombre 

arriba de la “prenda”, yael “bilongo” loteníamuy adentro y el 
“resguardo” que se hizo para el cuerpo de nada le sirvió... Le habían 

cogido la delantera. Así es la brujería: guerra continua en emboscada. 

Un clavo sacando a otro clavo, pero si el daño lo sazona y viene de un 

brujo que sabe su oficio, es muy difícil librarse, muy difícil. (2002, 

p.76-77) 

 

Tal concepção da não naturalidade da morte é reforçada no capítulo “Bilongo” 

de A Mata (2012), uma vez que toda doença é percebida como obra de algum bilongo, 

uuemba, “trabalho” introduzido por feitiço no corpo de uma pessoa e geralmente “é 

resultado das manobras de um inimigo oculto que se valeu, para ser bem-sucedido, de 

uma energia malévola e impalpável (2002, p.33).  

Essa crença é percebida em “Taita Hicotea e Taita Tigre”, quando a esperta 

Hicotea faz bonecos de palo para deixar mais doente ainda seu compadre Venado, tudo 

isso para tomar posse da terra dele. Em “El limo de Almendares”, com ciúmes da bela 
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Soyán Dekín, Billillo, para não cair em desgraça na festa, vai até um bruxo que vivia 

metido com a morte e se ocupa das coisas más. Aqui o narrador comenta que Deus já o 

perdoou, dando a entender que Billilo contratou os serviços desse bruxo. Algumas 

páginas mais à frente, vemos Soyán se banhando no rio Almendares; ela começa a se 

sentir presa, isolada em um mundo mágico, sozinha em um mundo de vidro, até que ela 

vê Billillo com um fuzil na mão e sente medo, medo da água, medo do mistério. Tenta 

conversar com Billillo, ele não a escuta, está com os olhos fixos e de forma automática 

começa a atirar em todas as direções. Ela tenta fugir, está presa pela pedra, as contas 

azuis de Iemanjá começam a brilhar e Soyán a afundar. Os momentos de tensão seguem, 

ela segue chamando Billillo, que não escuta, enquanto afunda percebe “Ay, Bellillo, 

esto es bilongo” e se declara a Billillo, que desperta bruscamente, tenta salvá-la em vão. 

Soyán se afoga e seus cabelos se tornam o limo do rio. No entanto, como os mortos 

seguem participando do mundo dos vivos, todas as noites, a bela mulata emerge da água 

e passeia na superfície sem se aproximar das margens e nas margens um negro chora. 

Seria Billillo e por isso Deus já o perdoou? 

Em “El Caballo de Hicotea”, após ser percebido como um animal que foi 

domado pela esperta Hicotea, o Cavalo se enfurece e sai correndo, corre tanto até o 

mundo acabar, cai em um abismo e entra na noite cega, mesmo morto, ainda segue 

correndo. Aqui o ato mágico de seguir correndo mesmo após a morte para não ser 

domado pode ser entendido como uma metáfora, uma vez que na nossa realidade o 

cavalo é um animal passível de ser domado. 

Em “Eyá”, o mágico está representado pelo personagem título, que é um belo 

peixe que brilha como uma joia. A história se inicia com um pescador que há muito não 

conseguia pescar um peixe, um belo dia pega Eyá, que promete a ele três botes de peixe 

caso ele não a mate e a devolva para o mar e assim acontece; na segunda vez o mesmo 

ocorre e dessa vez Eyá lhe dá seis botes de peixes. Mas a mulher do pescador não se 

encontra satisfeita, quer comer o primeiro peixe pescado e sempre é Eyá. Na terceira 

vez, como esperado, ele pesca Eyá novamente que afirma “Ya sé que hoy debo morir” 

(p.34), mas antes de morrer Eyá pede que ele coloque suas brânquias aos pés do 

coqueiro, as tripas devem ser dadas para a cachorra e o rabo para a égua. Passados três 

dias, a mulher do pescador tem três filhos homens; do coco surgem três lanças; a 

cachorra tem três filhotes e a égua, três potros. Cada um dos meninos pega um dos 

elementos e começa a rodear sua mãe, falando em uma linguagem que não conhecemos 
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e saem correndo para a selva. Nesse conto, a morte do elemento mágico resulta em vida 

e não qualquer vida, mas o surgimento de outros seres mágicos que já nascem 

dançando. 

Outra questão relativa à morte presente nos contos de Cabrera é a influência dos 

antepassados na vida cotidiana, tal como apontado por Burgos Almeida na epígrafe 

dessa sessão. Em “Bregantino, Bregantin”, para se decidir como deve ser o casamento 

da princesa Dingadingá, os reis vão consultar os babalaôs e através da consulta sabemos 

que os antepassados estão reunidos em volta do fogo no céu dos mortos e daqueles que 

ainda não nasceram e estes anunciam um canto fúnebre em iorubá. 

Pablo Noka, um dos informantes de Cabrera, alerta em Iemanjá e Oxum (2004, 

p.333) que os mortos sentem ciúmes de seus maridos e mulheres, e que se o vivo voltar 

a ter algum relacionamento, o morto ciumento pode voltar para buscar o alvo de seus 

ciúmes e é exatamente isso que acontece no conto “Los Compadres”. Evaristo volta a 

sua casa, já como fantasma, onde se depara com Capinche desejando sua mulher, Dolé 

recusa, alegando pouco tempo de enterro. Desse trecho em diante, Evaristo assombra 

Dolé e vai tornando-a fria, até morrer, e assim, novamente vemos representada a 

influência dos mortos no universo dos vivos. 

Outro papel assumido pela morte nas narrativas de Cabrera é o de castigo, em 

“La loma de Mambiala”, Serapio, um negro que não gostava de trabalhar, encontra uma 

panelinha mágica. Após rezar à Mambiala, esta panelinha, Cazuelita Cocina Bueno, é 

capaz de fazer um banquete. Serapio chama todo o povo para conhecer seu instrumento 

mágico, há um grande banquete. Serapio é convencido a vender a panela, que se quebra 

na mão do novo dono e Serapio e família voltam a passar fome. Serapio recorre de novo 

a Mambiala, dessa vez ganha um bastão, Manatí, Buen Repartidor, e ao juntar-se todo 

na esperança de um novo banquete, Serapio foge para uma árvore e o bastão começa a 

golpear em todos os presentes, cada um com a força que merecia. Ao final, todos estão 

mortos e Serapio cansado, joga o bastão no poço e se joga em seguida, virando a alma 

do poço de Yaguajay. 

 Distanciando brevemente da temática da morte e dos contos cubanos, devido à 

similaridade ao conto supracitado, é necessário olhar para o personagem brasileiro 

Pedro Malasarte e suas aventuras. Na narrativa, “Malasarte e a Panela Mágica”, 

percebemos a similitude entre os personagens principais, um homem esperto, que não 

gosta de trabalhar e uma panela mágica. Mas diferente do conto cubano, a Panela 
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Mágica da narrativa brasileira não é um presente dos deuses e sim uma das traquinagens 

de Malasarte para enganar um comboio. Tal como no conto cubano, no conto brasileiro 

a panela também é vendida, mas o fim é menos trágico — talvez por não se tratar de um 

presente divino —: Malasarte consegue uma boa soma de dinheiro e o comboio segue 

sua viagem enganado. 

Observando as duas narrativas em perspectiva comparada é possível perceber a 

supremacia da esperteza e da fé sobre os bens materiais, afinal o comboio que estava 

com uma grande soma de dinheiro foi enganado e comprou uma panela falsa e o novo 

dono de Cocina Buena não consegue se valer de seus poderes, pois a panela se quebra 

em sua mão. Além disso, na narrativa cubana, aqueles com mais posses são os que mais 

apanham. Ademais, ambos se recusam inicialmente a vender sua panela mágica, até 

conseguirem uma boa quantia, porém no conto cubano, Serapio é enganado e o 

documento de venda é nulo. A diferença entre os contos passa por uma determinada 

moral, enquanto Malasarte se dá bem com sua avareza, Serapio e todos acabam sendo 

castigados com a morte. 

Retornando aos contos de Cabrera, outro tópico importante a ser abordado na 

temática da morte é o rito funerário. Em dois contos, Lydia Cabrera fornece 

informações detalhadas sobre ele. No primeiro, “Los Compadres”, aparecem três ritos 

funerários descritos, dois no tempo presente da narrativa e um no tempo passado, aqui 

já citado. O primeiro funeral mencionado na narrativa é de Evaristo, que morre por estar 

tísico e com a ajuda de seu compadre que substitui a “patente” por “yerbas de 

negrería” depois de ter pensado que não importava se Evaristo morresse um pouco 

antes, já que iria morrer mesmo, assim seria menos sofrido. 

No velório de Evaristo, todos ponderam suas virtudes e urbanidade, inclusive 

dizendo que ele era um negro do tipo antigo, diferente, típico da época em que “en Cuba 

había aún senhores y fiebre amarilla” (2002, p.81). Dolé, esposa de Evaristo, tem um 

ataque de nervos; o morto é colocado entre quatro velas e chegam cerimoniosos seus 

companheiros do Cabildo Congo Real e outros de outro Cabildo — o que denota a 

importância de Evaristo. Todos os vizinhos levam suas cadeiras e sentam apertados ao 

redor do cadáver. Na cozinha, estendem o catre para deitar as mulheres que passam mal. 

Dolé explode de dor, no que o narrador comenta: “Um viejo congo satisfecho con 

aquella explosión de dolor, que hace honor al velorio…” (2002, p.82), e têm início as 

rezas. Tal observação com relação ao choro no velório é feita por Lydia Cabrera em 
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Iemanjá e Oxum, ao afirmar que em um bom enterro, um morto bem chorado era 

motivo de orgulho para o povo cubano (2004, p.341) — e reafirma no referido conto, 

“Da gusto ver lo bien que llora a su muerto! No se puede pedir más…” (2002, p.83). O 

velório segue noite adentro, histórias são contadas, até que se aproxima o momento do 

enterro e os tambores voltam a tocar e o narrador menciona “siguieron después algunas 

ceremonias que se deben a los muertos” (2002, p.84). Evaristo é enterrado e o narrador 

afirma que como ele foi um homem tão bom, assim que se acabou de jogar a terra sobre 

sua cova, sua alma já saiu do corpo e retornou ao lar. 

Outra tradição descrita tanto nos livros-caderno de campo de Lydia como no 

conto é o ritual no qual os familiares próximos colocavam uma corda/pedaço de pano de 

sua altura no caixão junto ao morto, para que este não desse falta e viesse buscá-lo 

(2002, p.83; 2004, p.337). No conto em questão, é Capinche, o amigo mais querido de 

Evaristo, que faz esse ritual, para criar a ilusão ao morto de que seu amigo está indo 

junto e não precisa vir buscá-lo. Aqui fica evidente a continuidade da vida após a morte 

e como os mortos podem interferir no presente, vindo inclusive pegar seus amigos. 

O segundo velório descrito no conto é de Dolé, a qual Evaristo vem pegar por 

vingança, já que ela estava de gracejo com seu compadre, e como informa o narrador, 

“El ánima del muerto, que descubre, como siempre, las traiciones de los vivos, se 

vuelve iracunda, vingativa, malévola…” (2002, p.84). O velório de Dolé é marcado 

inicialmente pela revolta de Capinche contra a morte. Nesse momento, Capinche 

blasfema e na sua blasfêmia o narrador oferece importantes informações etnográficas: a 

primeira é que Deus é representado pela cor branca — o mesmo ocorre no Brasil, para 

Oxalá e existem patakís que explicam porque Oxalá é o senhor do algodão —; em 

seguida, fazendo a voz de Deus, o narrador explica: “Mira Capinche, yo doy la vida; por 

lo tanto la quito cuando me viene ganas. Tal há sido mi voluntad…” (2002, p.87), ou 

seja, tudo ocorre segundo os desígnios divinos; em seguida segue informando que Santa 

Bárbara — Xangô — tem sua maza (espécie de arma antiga de ferro); Ogbá, a espada; 

Oyá, os raios e “todos los santos negros” (p.87) — neste comentário do narrador 

percebe-se a obra do paralelismo13 e como os santos católicos foram africanizados pelos 

 
13 Aqui escolhi não usar o conceito de sincretismo, pois remete a uma ideia de não conflito e de uma 

fusão total tal como aponta George Brandon “Problems of Syncretism” em Santeria from Africa to the 

New World: the dead sell memories (1993). Escolhemos paralelismos tal como Robert Farris Thompson 

utiliza em Flash of the Spirit (2011), pois permite uma maior abertura para compreender as diferentes 

associações realizadas entre as divindades de origem africana e os santos católicos por todo o Atlântico 

Negro, bem como diferenças regionais tal como é comum no Brasil. 
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negros que aportaram na ilha.  Ou como diz Cabrera, “[negro] que adotou e readaptou a 

seu critério e conveniência todas as superstições…” (2012, p.291) 

Voltando à descrição do velório, o corpo de Dolé é estendido da mesma forma 

que fizeram com o de Evaristo, e foi velado pelas mesmas pessoas, mas dessa vez todos 

estavam desanimados e o narrador comenta com uma espécie de horror: “Había 

silencio! Señor! Un velorio silencioso, sin la natural animación14; triste, donde se 

pensava seriamente en la muerte!” (p.88) — aqui fica sugerido que um velório animado, 

tal como vimos anteriormente era comum aos negros, era uma forma de não se pensar 

seriamente na morte. O narrador continua dizendo que todos ali presentes sentiam que 

tinha algo de diferente naquela morte, seria a vingança de Evaristo que sentiam, mas 

como ele morreu como um homem bom, ninguém podia perceber? O narrador induz a 

achar que sim, pois comenta que o retrato de Evaristo que ali se encontra impõe-se e 

domina a reunião dos negros, mas do que ele foi capaz de fazer quando vivo.  

Até que uma velha diz que Capinche ficou louco e algo muito ruim vai 

acontecer, dito e feito, Capinche bufando e se arrastando pelo chão vai até os pés da 

morta. Outro velho manda a velha voltar a rezar, pois ninguém fica louco por uma 

comadre, se arruma outra. A velha, pressentindo o que vai acontecer, decide ir embora 

dizendo “los Santos están como um temporal sobre nuestras cabezas…”, ou seja, lá vem 

castigo divino. Capinche passa a ser descrito como uma besta infernal, as pessoas no 

recinto o veem babando fogo, ele sobe na morta, as pessoas tentam afastá-lo, mas ele dá 

um bote, como um touro bravo, e volta a se agarrar com o cadáver. Ele faz movimentos 

lascivos, causando horrores em todos. Quando os homens vão retirá-lo, ele já está 

morto. Levam os mortos de qualquer jeito, sem fazer rituais e o mais rápido possível. 

Nem um copo de água é jogado. Nem uma reza é feita pela paz de suas almas. A cena 

corta, a próxima é um diálogo de Dolé e Evaristo na eterna noite. 

Em “La vida suave”, o velório descrito é o de um parente distante dos 

personagens principais, nesse velório, há muitas coisas em comum com o de Evaristo, 

choram ao modo africano, bem chorado, as rezas, os cantos e a contação de histórias, 

pois o velório deve ocorrer noite adentro, até o galo cantar. Neste conto, é explicada a 

 
14 Comparando os velórios de Dolé e Evaristo, é possível notar que ele teve um velório com 

características mais afrodiásporicas, músicas, danças e um morto bem chorado. Dolé por sua vez teve um 

velório mais “cristão”, no qual imperou a tristeza e o silêncio. Nesse sentido, é interessante notar a 

observação do narrador que percebe como mais natural o velório de Evaristo, enquanto o de Dolé foge do 

padrão natural, porque comum.  
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função de se jogar a água, “y con las jícaras de agua que derramaron detrás del cadáver, 

para que su espíritu se aventurara fresco por la outra vida” (2002, p.105), depois o 

enterraram. 

Pelo exposto, os contos de Lydia Cabrera apresentam diversas informações com 

relação aos ritos fúnebres dignas de observações etnográficas, tanto que em seus 

próprios escritos etnográficos, Iemanjá e Oxum (2004) e A Mata (2012), elas 

reaparecem e por vezes escritas da mesma maneira. Além disso, a morte e o além-

túmulo são extremamente presentes e influenciam o cotidiano dos que partilham desse 

imaginário; e que há um “jeito certo” de morrer, ou como diz uma anciã de Matanzas, 

informante de Cabrera: “Morrê tem suas coisas. É cumpricado” (2004, p.334).  

Nessa sessão é importante mencionar que em alguns contos a morte está 

relacionada com uma linguagem própria, o tema da linguagem será mais bem 

desenvolvido na próxima parte. No entanto, como em “Bregantino, Bregantin”, há a 

presença do canto fúnebre em iorubá; em “Cheggué” a morte é comunicada em um 

idioma que só os homens entendem; em “Taita Hicotea y Taita Tigre”, quando o 

Venado se encaminha para morte, Hicotea canta algo que não entendemos; em “Los 

Compadres”, no velório de Evaristo aparece uma reza também sem tradução. 

Por fim, merece comentários a quase morte em “Tatabisaco”, no qual a mulher 

não tinha condições de cuidar de seu filho, pois trabalhava muito no campo em volta de 

uma lagoa. Tatabisaco, o pai da lagoa, pede que a mulher lhe entregue seu filho, pois 

cuidaria dele enquanto trabalha. Ela não sabe falar direito com ele para agradecer, o que 

acaba por ofender Tatabisaco. Todos culpam o Caçador, e vão consultar um babalaô que 

revela que o Caçador é inocente e que o Velho da Água está disposto a arrasar com 

tudo. Então o adivinho receita um ebbó, que é todo feito em uma língua própria, 

“cifrada”, tal como aquela relacionada com à morte, Tatabisaco desculpa a mulher e 

devolve a criança, decidindo não mais arrasar com o povoado. Este conto acaba não 

entrando diretamente nesta seção, pois o ebbó do adivinho funcionou e a amaeça de 

morte sofrida por todo o povoado não se cumpriu, no entanto, ele já traz uma das 

características essenciais da próxima seção, a importância do saber falar, da língua do 

santo, da comunicação.  
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2.7 A linguagem 

 

Toda a operação mágica se realiza falando e 

cantando. Tudo depende da palavra da reza do 

canto (Lydia Cabrera). 

 

Com essa epígrafe, apresento o que talvez seja o elemento que melhor 

caracteriza a unidade dessa tese, a importância da palavra dentro do imaginário africano 

que foi trazido à força para o Novo Mundo. A temática da linguagem é essencial para 

uma aproximação rica ao universo de Cuentos Negros de Cuba de Lydia Cabrera, tal 

como pretendemos demonstrar. 

Aqui analiso as narrativas pela ótica da linguagem tanto ao nível de conteúdo, 

quando a linguagem e seu papel são explicitamente citados, como uma referência de 

transmissão de saber, bem como a nível de forma, quando a autora griotiza o texto 

escrito, tal como mencionado na primeira parte desse capítulo. Alguns mecanismos 

utilizados por Lydia Cabrera serão evocados, entre eles a opção ou não pela tradução de 

linguagens africanas presentes nos contos; o uso do espanhol, do bozal, e da mistura 

desses dois; bem como as demais formas de linguagem, como as oferendas, tributos 

e/ou agrados aos santos; além de analisar o uso de “frases feitas”, linguagens típicas da 

rua que denotam um saber popular. Ademais, como aponta a epígrafe de Cabrera, 

buscarei detectar o uso da linguagem nos rituais mágicos retratados na obra. 

Comecemos então pelo nível de conteúdo. Tanto no conto “Eyá” quanto no 

conto “La loma de Mambiala”, o narrador informa que as velhas negras passam seus 

ensinamentos através do ato de contar a história que acabamos de ler. Ele diz: “Las 

negras sabían la história. Se le contaban a los niños que iban por encanto de miedo a 

lanzarle piedras al silencio del fundo” (2002, p.102); aqui existe uma aproximação com 

as histórias contadas pelos griots, nesta narrativa, as velhas contam a história de Serapio 

e como ele acabou afogado no poço para que as crianças evitem ir lá brincar e acabem 

caindo também. Em “Eyá”, ao final da história, para além de mencionar que são os mais 

velhos que detêm o conhecimento da história recém-narrada, o narrador ainda a afilia 

diretamente à África: “Em África — dicen los abuelos — estos três se llaman…” (2002, 

p.34), essa afiliação fica clara no uso do dêitico “estos” referindo-se claramente aos 

meninos do parágrafo anterior. 
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Retornando à história de Serapio, ela é emblemática do jogo linguístico 

realizado por Lydia Cabrera ao longo do seu processo de escrita. No momento que 

Serapio pede ajuda à Mambiala, antes de encontrar a panela mágica, lemos: “¡Ay, Dio 

Mambiala! ¡Yo pobre, Mambiala! ¡Ay, Dio Mambiala! ¡Yo se muere de hambre, 

Mambiala, Mambiala!” (2002, p.93). Aqui vê-se o uso do espanhol não padrão, “yo se 

muere de hambre” ao invés de “yo me muero de hambre”, essa estrutura representa o 

uso da língua ordinária da população mais pobre. Não à toa, ao descrever a casa e os 

filhos de Serapio, essa imagem fica completa: viviam em um casebre quase caindo, suas 

filhas estavam sujas e cheias de piolho. 

Quando a cazuelita surge após a súplica a Mambiala, aparece o seguinte diálogo: 

 

Le habló como si fuese muy natural que ella le comprendiese, y aún 
más natural, que pudiese consolarlo. 

— ¡Ay qué bonita eres y qué redondita y nuevecita! ¿Quién te ha 

traído aquí? ¿Algún desgraciado como yo buscando una calabaza? 
¿Cómo te llamas, Negrita gorda?  

La cazuelita, moviéndose en sus caderas, con mucha coquetería, le 

contestó: 

— Yo se ñama Cazuelita Cocina Bueno. (2002, p.93) 
 

Neste trecho, na fala de Serapio, percebe-se o uso do diminutivo que representa 

um carinho, pois Serapio desconfia do poder divino da Cazuelita, ao mesmo tempo em 

que há uma louvação à cazuelita, dizendo o quanto ela é bela, nova, redondinha. Na 

intervenção do narrador, a cazuelita é descrita como uma mulher rebolativa, graciosa, 

uma descrição que lembra aquela que Cabrera faz de Oxum, em Iemanjá e Oxum (2004, 

p.73) “Oxum é coquete…” e informa ainda, “De coração sensível, Oxum se apieda 

facilmente daquele que roga sua misericórdia…” (p.73). Observando a resposta de 

Cazuelita Cocina Buena, é possível perceber o mesmo uso do espanhol fora do padrão 

normativo da língua: o uso do “se” e “ñama” ao invés de “me llamo”, me chamo, 

afrocubanizando o espanhol, língua na qual Lydia escreveu seus contos, bem como 

ajuda a caracterizar tanto Serapio como Cazuelita. 

Esse registro de uma fala que não se utiliza da norma padrão da língua e oraliza 

e afrocubaniza os contos também está presente em “Los Compadres”, quando Dolé 

justifica o amante em sua cama para Evaristo, seu marido: “Si no támo haciando ná 

malo! — jura e perjura Dolé — Era em conversación, y había caló…” (2002, p.74), 

registrando inclusive a apócope do “r” final de calor. No mesmo conto, quando 
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Capinche tenta seduzir Dolé para ter relações com ela, lemos: “E cumari, mi cumari, 

qué me gusta mi cumari! Vamo a timbé, cumari?”  (2002, p. 78), registra-se a apócope 

novamente, dessa vez do “s” final em vamos. No enterro de Dolé, Capinche diz: “Dolé 

no quié pondé / Vamo a llamá Dolé” (2002, p.89) — “Dolé no quiere responder / Vamo 

a llamar Dolé”, assim Lydia Cabrera utiliza-se da linguagem e de registros outros que 

não o espanhol padrão para representar a afrocubanidade de seus personagens. 

O uso da língua africana/ritual está presente nos contos para representar os ritos, 

os antepassados e os orixás. Em “Bregantino, Bregantin”, como vimos na seção 

anterior, detecta-se a presença de um canto fúnebre — sabemos do que se trata, pois a 

autora assim nos informa em uma nota de rodapé — “Bogguará arayé micho bererê bi 

oku kué oku eron ogguá odgá oni ombaodgá omiokué” (2002, p.13), é possível supor 

que a tradução desse canto é o que está no parágrafo seguinte, também entre aspas, “Al 

que está contento, vivo, vivendo, la muerte llegó, lo prendió…”, no entanto, segue 

ininteligível para os profanos. No mesmo conto, algumas páginas à frente, quando a 

autora menciona o patakí de Oxóssi e Ogum, mais uma vez vemos o uso da língua 

africana, dessa vez, registrando o conto da orixá Oxum: “Iyá oñió oñí abbé / Cheketé 

oñi o abbé” (2002, p.20). 

Ainda sobre o uso da linguagem africana nas narrativas de Cabrera, em “Osain 

de um pie”, a cada momento que chega um Osain para resolver o problema do inhame 

falante, a primeira fala desse santo é em língua, assim, ao chegar Osain de três pés, ela 

saúda “Olorun Mayé!” (2002, p.152); o de dois pés e o de um, “Ochiché” (2002, p.153). 

No entanto, o Osain de um pé, aquele que de fato pertence ao panteão lucumí (ver seção 

sobre Hicotea), começa a falar em iorubá e é ele que consegue descobrir que o inhame 

falante é a esperta hicotea, que ao vê-lo, também se desculpa em língua inicialmente: 

“Osain, fódde nure! Perdóname, Osain, perdóname…” (2002, p.154), assim fica 

registrado que para falar com o santo, é necessário se dirigir na língua de suas terras de 

origem. 

Ainda nesse conto, se valendo da língua espanhola e de sua criatividade literária, 

Lydia Cabrera, para reforçar a representação machista de El Toro, que não permitia 

nenhum outro homem na ilha de Cocozumba, transforma diversas palavras masculinas 

em femininas: 
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si acaso la única innovación, a partir de certa época, consistió em 

eliminar también del linguaje corriente, él género masculino, cuando 
no se aludía al Toro. Por ejemplo: allí se hubiera dicho, que se clavaba 

con la ‘martilla’, se guisaba en la ‘fogona’ y se chapea con la 

‘macheta’. Un pie, era ‘una pie’; así, la pela, la ojo, la pecha, la cuella 
— o pescueza — las diez dedas de la mano, etc. Nadie se hubiera 

referido al Cielo, sino a la ‘Ciela’; Ciela aberta… (2020, p.25) 

 

Nesse trecho, a autora intensifica a utilização do “a” como marca de feminino 

para representar a que ponto o machismo de El Toro chegou, não apenas trocando o “o” 

pelo “a”, como em cuello-cuella; como acrescentando-o, fogón-fogona, ou trocando o 

“e” pelo “a” para reforçar a ideia de feminino, machete-macheta. 

Em “Cheggué”, os animais estavam vivendo o seu dia sagrado, no qual não era 

permitida a caça, o personagem-título descumpre a proibição e acaba morto. Ao 

procurá-lo, os homens são informados, através do canto: “Chégue, Oh, Cheggué! / 

Tanike Chéggue nibe ún / Cheggué ono chono ire ló/ Chéggue tá larroyo” (2002, p.30) 

que é imediatamente traduzido para o espanhol no parágrafo seguinte (esse recurso de 

tradução é bastante utilizado por Lydia Cabrera em Cuentos Negros de Cuba), que 

Chéggue matou o chefe dos animais e foi morto também.  

Observando esse conto é possível fazer relação com o perspectivismo ameríndio 

proposto por Viveiros de Castro (1996), segundo o qual nos mitos existem seres 

humanos e animais que se apresentam num contexto de intercomunicabilidade idêntica; 

citando Descola, informa que o referencial comum entre humanos e animais não é o 

homem enquanto espécie animal, mas sim a humanidade como condição. Essa condição 

fica bastante evidenciada, quando, no início do conto, o pai de Chéggue pede que seu 

filho guarde a flecha, pois não é permitido caçar durante as festas de final de ano, pois 

“nos divertimos en el pueblo, los animales también celebran las suyas [fiestas] y se 

diverten en el monte” (CABRERA, 2002, p.29, grifo meu) e por quebrar essa condição 

de igualdade em humanidade, Chéggue acaba morto. Seu pai, em contrapartida, 

respeitando a condição humana, apenas pega o corpo sem vida de seu filho do rio, 

coloca no ombro e vai embora, conformado. 

Outra aproximação possível entre o conto cubano e os estudos de Viveiros de 

Castro (1996, s/p.) é a percepção de que os animais são humanos, apenas com outra 

vestimenta, um envelope, a esconder uma forma interna: “Essa forma interna é o 

espírito do animal: uma intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica à 



90 
 

consciência humana, materializável, digamos assim, em um esquema corporal humano 

oculto sob a máscara animal”. Essa forma interna seria visível apenas para os próprios 

animais ou seres específicos, como os xamãs. Nesse conto, as mulheres não entendem o 

que é cantado pelo coro dos animais e mandam chamar os homens, que conseguiriam 

entender, de modo que os homens ocupam esse lugar xamânico ao dialogarem com os 

animais.  

Outro recurso muito utilizado por Cabrera é o registro de que seus personagens 

cantam/cantarolam. Em “Dos Reinas” o narrador inicia “Eran dos reinas. Dos reinas 

lucumís” — aqui é importante notar outro recurso de oralização/griotização usado pela 

autora: o uso de frases curtas e interligadas, o que facilita a memorização — e mais para 

frente diz: “ (…) vio venir a la Reina Oloya Gúanna canturreando: ‘Eléren Güedde, 

guola toá / Eléren Güedde, guola tóa” (2002, p.39) nesse trecho nota-se o recurso da 

repetição, que facilita a mnemônica do conto. 

A relação entre repetição e canto está presente em pelo menos três contos de 

Cuentos Negros de Cuba. Além de “Dos Reinas”, ela existe também em “Cheggué”, 

como vimos e em “Walo-Wila. Neste último há a presença de um diálogo em forma de 

canto, constituído de pergunta e resposta, entre as irmãs Walo-Wila e Ayere Kénde 

(quando Ayere Kénde é apresentada, o narrador diz Ayere Kénde — ou Kénde Ayere, 

sem que haja explicação para a inversão): 

 

Walo-Wila, Walo Kénde, / Ayere Kénde / Aquí una visita, Kénde 
Ayere! / Preguntó Walo-Wila: / —Walo-Wila, Walo Kénde, / Ayere 

Kénde / ¿Quién es visita, Kénde Ayere? / — Walo-Wila, Walo Kénde, 

/ Ayere Kénde / Compadre Caballo, Kénde Ayere / — Walo-Wila, 

Walo Kénde / Ayere Kénde / — Qué quiere Compadre Caballo, 
Kénde Ayere? / — Walo-Wila, Walo Kénde / Ayere Kénde/ — Que 

casamento, Kénde Ayere / —Walo-Wila, Walo Kénde, / Ayere Kénde 

/ — Dile al Compadre Caballo que soy fea, Kénde Ayere. / — Walo-
Wila, Walo Kénde / Ayere Kénde/ Que tengo bubas, Kénde Ayere. / 

— Walo-Wila, Walo Kénde, / Ayere Kénde / ¡Que estoy podrida, 

Kénde Ayere! / — ¡Adiós, adiós! – dijo el Caballo –. (2002, p.36) 

 

Nessa estrofe, o nome de Ayere Kénde muda de ordem a depender de quem fala, 

quando é o narrador, fica Ayere Kénde, quando é a personagem Walo-Wila, destacada 

pelo uso do travessão, há a inversão, Kendé Ayere. Cabe mencionar ainda que essa 

estrutura é mantida toda vez que um homem-animal decide visitar as irmãs. Walo-Wila, 
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que fica escondida, sempre responde cantando sua feiúra e todos os homens se afastam 

com desprezo, com exceção do Venado, que responde insistentemente à informação da 

feiúra de Walo-Wila com: “Mé casaré com ella” (2002, p.37). Além disso, o uso 

exagerado da repetição fornece força expressiva, musicalidade e ritmo ao conto, além de 

criar um ambiente mágico. 

Aqui é necessário realizar um parêntese na temática da linguagem, para observar 

outros elementos que merecem ser mencionados sobre esse conto. A mãe de Walo-Wila 

mora no fundo do mar e se chama Kariempémbe; em A Mata (2012), há referência a 

essa senhora das águas: Kariempémbe é criada pela mãe d’água Kalunga (2012, p.254). 

No seu glossário final, ela nos diz que este nome significa cemitério, ou seja, o mar está 

associado à morte. Essa associação é explicada por Nei Lopes, em sua Enciclopédia 

Brasileira da Diáspora Africana: Kalunga é um termo banto (Congo, em Cuba) que 

encerra a ideia de grandeza, imensidão, usada para Deus, mar e morte (2012, p.162). 

Esse é um dos poucos contos presentes em Cuentos Negros de Cuba que faz referência 

clara à cultura banto-conga, os demais, em sua maioria, são considerados lucumís15. 

Após ser dada essa informação, o herói do texto, Venado, é posto à prova. Walo-Wila 

entrega a sua irmã uma abóbora cheia de pérolas e ela vira a abóbora no mar, à meia-

noite, considerada uma hora de perigos (2004, p.90) e o Venado precisa recolhê-las no 

fundo do mar, para finalmente conseguir ver Walo-Wila. No alvorecer, Venado retorna 

e ganha acesso à beleza de Walo-Wila, que era “más bela, más bela que la copa de 

Ayere Kénde” (2004, p.38) — nota-se o uso da repetição. 

Retornando à temática da linguagem, a estrutura de pergunta-resposta, bem 

como a repetição, é percebida no conto “Los Compadres”, aqui já citado. No enterro de 

Evaristo, um velho congo (aqui outra referência não lucumí) chama Dolé para rezar o 

cadáver de seu marido e essa reza é assim apresentada: 

 

El coro: — “Vamo langaína, ainganso 

 Vamo langaína, ainganso… 

Dolé: — Se murió! 
El coro: — “Vamo langaína, ainganso 

 
15 Apesar desta afirmativa ser amplamente aceita, há estudos mais recentes como o de Elisabeth 

Oyane Megnier que defendem exatamente o contrário, buscando demonstrar fortes traços 
bantos-congos em Cuentos negros de Cuba, de Lydia Cabrera. Cf. MEGNIER, Elisabeth 

Oyane. El genio cultural bantú en los cuentos negros de Cuba: de la Política a la Antropología 

Oráfrica.Revista de oralidad africana, nº 6, abril de 2010, p 179-191.   
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Dolé: — Tú te acuerdas? 

El coro: — “Vamo langaína, ainganso 
 Vamo langaína, ainganso 

Dolé: — Ay, mi Dió! Qué Doló!  

(2002, p.82) 
 

Além da repetição e da marca da oralidade na fala de Dolé, como o uso do 

acento agudo para marcar a apócope na palavra falada dolor, nota-se uma presença 

diferente: o coro — e é esse coro que usa do espanhol africanizado para iniciar a prece. 

Assim é possível dizer que a língua africana ou o espanhol africanizado (bozal) também 

é reservado por Lydia Cabrera para o uso em rezas e preces. 

Em resumo, o uso do espanhol africanizado está presente para retratar os 

personagens e ajudar a caracterizá-los, muitas vezes demonstrando também seu status 

social. Além disso, vimos que quando a língua africana é usada para representar a fala 

dos santos e conjuros mágicos, a tradução não é oferecida, o que ajuda a preservar os 

segredos dos rituais e cerimônias presenciados por Lydia Cabrera. No entanto, quando a 

língua africana é usada na esfera cotidiana a tradução dela é oferecida pela escritora. 

Tal é o caso de “Ñoguma”, no qual o cozinheiro pergunta em língua africana o 

que o Tigre gosta de comer, e em nota, a tradução é oferecida ao leitor: entente-venado; 

engombe-boi; enuni-pássaro; susúndamba-alface e chulá-sapo, este último o tigre não 

come, pois incha. Além disso, nesse conto a autora cria um significado para a 

onomatopeia que é escrita para representar o barulho feito pelo pavão real, assim, em 

nota, Lydia Cabrera diz que o som do pavão “Tu hurria, tu hurria, tu hurria” (2002, 

p.143) “en lengua, querría decir: Tú comiste, Tú comiste!”, isso é importante para a 

história uma vez que o pavão viu que Ñoguma matou os filhotes do Tigre e o serviu sem 

que o Tigre soubesse, mas o Pavão tudo viu. 

Com relação aos outros tipos de linguagem, e aqui me refiro à linguagem para 

os santos, ou seja, os tributos, agrados e oferendas dados aos santos, ela está presente 

em dois contos, “Bregantino, Bregantin” e “Tatabisaco”. Antes de olhar como essa 

linguagem está representada, é preciso mencionar que em ambos os contos Lydia 

Cabrera mostra a necessidade de se saber falar com o sagrado. No primeiro, Sanune 

entra na mata sem pedir licença e fazer os ritos devidos, o que não se converte em 

problema, pois o fantasma de sua mãe é quem a está levando, e como em vida cultuava 

Oxóssi e Ogum, aqueles que moram na mata, ela pede licença e faz todo o rito 

necessário por sua filha. Já em Tatabisaco, a mulher trabalhadeira não sabe agradar 
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Tatabisaco, o pai da água, que a está ajudando, ficando com seu filho enquanto ela 

trabalha, por não saber falar, seu agrado não é aceito, e Tatabisaco, ofendido, não lhe 

devolve seu filho. 

“Bregantino, Bregantin” mostra a mãe de Sanune pedindo misericórdia a Ogum 

e a Oxóssi e com isso a selva abre seus braços de forma acolhedora. Sanune salva a terra 

ao encontrar os orixás, em seguida perde a consciência. Ao recobrá-la, recebe a 

“receita”, ou seja, aquilo que precisa fazer para garantir a sobrevivência do filho que 

esperava. Nessa receita, faltando uma semana para dar à luz, ela deveria fazer uma 

oferenda por dia. No primeiro dia, ela comeu o elemento relativo a Xangô — o que não 

é dito —, escreveu seus pedidos em um tecido e o colocou aos pés de uma árvore; no 

segundo dia, foi a vez de saudar Iemanjá, foi até a beira do mar e lançou nele sete 

moedas de cobre e o pano azul — o ato de se atirar moedas para Iemanjá está retratado 

em Iemanjá e Oxum (2004) e em Negros Bantos (1991), do etnólogo brasileiro Edison 

Carneiro.  

No terceiro dia, é a vez de Oxum, Sanune vai ao rio com uma bandeja de ouro 

com muitas guloseimas, aqui o narrador ensina que aqueles que sabem adorar Oxum 

levam frutas para o rio. Como essa santa representa o ouro, Sanune lhe entrega laranjas 

amarelas e umas moedas de cobre. No quarto, Ogum ganha suas oferendas: um lenço 

vermelho, milho tostado e moedas de cobre. No quinto dia, indo para a esquerda, 

estende um pano verde em honra a Orula; no sexto, quatro passos à frente, quatro passos 

atrás, sempre com a mão esquerda, pôs em uma encruzilhada um pano caramelo em 

honra a Odaiburukú; no último dia, chegou a vez de saudar o orixá maior, Obatalá, 

molhou o pano branco com o óleo de coco e esfregou no seu ventre, ofertando à sombra, 

pois esse orixá não trabalha no sol. Após a última oferenda, tomou o banho de ervas e 

fez sua prece, não demorou a parir. 

Nesses diálogos entre Sanune e os orixás, percebe-se que falar com os santos e 

lhes pedir favores não exige necessariamente um ato verbalizado, pois o corpo também 

fala e para agradar cada um dos santos, além da postura correta (à esquerda, à sombra, 

andar para frente e para trás), é necessário também conhecer seus espaços sagrados 

(mar, rio, encruzilhada), suas cores e seus elementos corretos (frutas, moedas de cobre, 

óleo de coco). A comunicação se dá para além da palavra e é assim também com o ebó, 

um ritual de oferenda, sacrifício e purificação, tal como define Lydia Cabrera em A 

Mata (2012, p.611). 
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O ebó também está presente no conto “Tatabisaco”. Após perder o filho, o 

povoado acusa um caçador de sumir com a criança, porém, antes de tingir de sangue as 

mãos, o chefe do povoado resolve consultar Babá, um adivinho. O adivinho possui uma 

prenda — objeto associado a uma força (2012, p.117) — que traz os recados de Aire 

Grande e um chifre de veado responsável pela mensagem de Aire Chico. O primeiro 

tudo escuta e traz a mensagem inteira, o segundo tudo vê e conta o que viu. Só nesse 

trecho, diversos tipos de linguagem são representados. 

Após a consulta aos Aires, Babá inocenta o caçador e descobre que Tatabisaco 

está tão irritado com os homens daquela região, pela ofensa que a mulher tinha lhe 

causado por não saber falar, que irá inundar tudo e não devolverá o menino. Babá 

manda Aire Grande tentar conter o Velho Pai da Água e começa a preparação de um 

ebó: doze bodes, doze cabras e todos vão até a lagoa. Babá, nu, passa pelo corpo uma 

pomba, uma pomba branca, se purifica, em seguida chama Tatabisaco três vezes em um 

espanhol africanizado e pede perdão pela mulher. Coloca uma abóbora que some no 

meio da lagoa, em seguida os doze bodes e as doze cabras, que também submergem no 

meio da lagoa. Tatabisaco, santo que é, responde apenas em língua africana. Após 

receber seus presentes, ele aparece com a barba prateada e o menino dormindo no colo. 

Tatabisaco perdoa o povo e estende o menino à mãe, que não se atreve a pegar, o 

caçador pega o menino que apenas dormia e a mulher, envergonhada, vai para bem 

longe, ninguém sabe para onde. Nesta narrativa, além dos elementos de agrado como 

forma de diálogo com o santo e da língua africana como a língua dos santos, vemos 

representada a importância do rito — saber falar — para se dirigir aos santos, além da 

fala através de instrumentos adivinhatórios utilizados por Babá. 

Para finalizar a análise relativa à temática da linguagem, merece menção o uso 

de “frases feitas” que, em certa medida, são uma forma de expressão da linguagem 

popular. Em “La loma de Mambiala”, em um momento de virada na história, o narrador 

faz uma advertência ao leitor que na narrativa se comporta como uma espécie de síntese 

adiantada do que está por vir: “La suerte que cae de repente sobre el hombre humilde, 

raro es que no le traiga aparejada su perdición al mismo tempo” (2002, p.97). Ou em 

“Apopoito Miama”, onde a personagem Juana Pedrosa, depois de fazer intriga entre a 

vizinha recém-chegada que tem um ótimo marido e a mulher sedutora com fama de 

roubar o marido de todas, tem sua “previsão” realizada e sai correndo de porta em porta 
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para dizer: “¡Mi boca es un templo! ¡Un templo! Yo no se lo dije a la hora que al 

‘cheche’ se lo llevaba?” (2002, p.112). 

Pelo exposto, depreende-se que os cantos ou músicas têm um papel 

importantíssimo nas narrativas de Lydia Cabrera presentes em Cuentos Negros de 

Cuba, pois eles abrem as portas para um mundo mágico, e, juntamente com a fala são a 

chave de acesso a esse mundo suprarreal presente no cotidiano. Assim sendo, é pela 

linguagem, evocada, cantada ou corporal, que o mágico se faz presente e se naturaliza 

nas páginas de Cuentos Negros de Cuba.  

As múltiplas apresentações linguísticas, por sua vez, não pertencem só ao estilo 

narrativo ou ao conhecimento etnográfico da autora, mas constituem parte da 

caracterização e ambientação dos contos, retratando uma heterogeneidade cultural 

presente em Cuba e sendo de extrema importância para a interpretação deles.  

Sobre as traduções existentes nos contos, podemos supor que elas sejam uma 

influência do trabalho etnográfico de Lydia Cabrera em suas ficções, ao mesmo tempo 

que caracterizam uma reafirmação do legado cultural e linguístico da cultura afro-

cubana na linguagem oral e escrita, bem como a inserção dos refrões populares. 

Essas múltiplas apresentações linguísticas com características da oralidade 

aproximam a escrita da fala, oralizando e griotizando o texto escrito. Verifica-se uma 

aproximação da proposta estética defendida pelas vanguardas europeias, que como 

vimos no primeiro capítulo, fizeram parte da formação intelectual de Cabrera. 

Cabe destacar ainda que através do registro da língua africana nos rituais 

religiosos representados nos contos, podemos inferir a importância dos espaços de 

práticas de reglas para a manutenção e recriação do imaginário e da língua africana 

transladada à força para Cuba, uma vez que os componentes iorubá e, ainda que menor, 

banto são de vital importância para os ritos e sistemas adivinhatórios, extremamente 

presentes no cotidiano da ilha. 

 

* 
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Lydia Cabrera em seu primeiro livro ficcional cria um espaço de resistência do 

sujeito negro, valorizando e tornando cotidianas suas crenças, linguagem e cultura, 

registrando o imaginário africano aportado e transmutado em Cuba. Merece destaque a 

influência dos seus conhecimentos etnográficos no seu trabalho ficcional, mostrando 

como os contos de Cabrera incorporam de forma literária o conhecimento adquirido em 

campo, no qual os dois saberes, a etnografia e a literatura, são colocados numa 

encruzilhada. 

Ao analisar as temáticas que aqui foram propostas, salientei a maneira como 

Lydia Cabrera inova ao criar um universo afro-cubano e apresentar dentro desse 

universo vozes de sujeitos por muito tempo subalternizados. Nesse sentido, concordo 

com Rodríguez-Mangual: 

 

Não é que Cabrera conceda a voz narrative ao sujeito afro-cubano, 

mas que ela cria a ficção de fazer exatamente isso, garantindo ao 
sujeito afro-cubano uma agência por meio de um discurso que cria um 

espaço cultural organizado de acordo com uma ontologia afro-cubana. 

É um projeto retórico de recriar uma utopia antropológica e ao mesmo 

tempo desconstruí-la. (2004, p.108) 

 

As narrativas presentes em Cuentos Negros de Cuba possuem vários elementos 

do imaginário popular e, de certa maneira, se inserem dentro da mitologia na linha 

defendida por Mircea Eliade. Além disso, o que é percebido como fabular ou surreal em 

diversos países — bem como pelo movimento surrealista — é um fato em Cuba, ou 

seja, está na ordem do real dentro do imaginário (afro)cubano. Procurei ainda apresentar 

como a autora explora o imaginário afro-cubano, recriando, especialmente através da 

linguagem, a Cuba conhecida por ela desde a sua infância. 

Confirmando a presença do fabular, surreal dentro da ordem do real 

(maravilhoso), Alejo Carpentier (1985, p.8-9) no prefácio de sua obra O reino deste 

mundo, afirma que o maravilhoso começa a sê-lo quando surge de uma alteração da 

realidade, de uma ampliação da escala da realidade e que, para perceber o maravilhoso, 

é necessário ter fé. O maravilhoso invocado sem fé, “como fizeram os surrealistas”, é 

apenas uma artimanha literária aborrecida; indo mais além, Carpentier afirma que a 

cada passo é possível perceber a vigência e a presença da Realidade Maravilhosa em 
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toda a América Latina e termina questionando: “O que é a História da América senão 

toda uma crônica da Realidade Maravilhosa”.  

Por fim, Cuentos Negros de Cuba contribui para conhecer o legado africano 

presente em Cuba na década de 1930, e não só em Cuba, mas também no Brasil, 

perceptível pelas aproximações que foram possíveis efetuar e que buscarei ampliar na 

conclusão desse trabalho após a análise, no terceiro capítulo, de algumas obras de 

Edison Carneiro. 
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CAPÍTULO 3: Religiões Negras e Negros Bantos: as crônicas-testemunho 

etnográficas de Edison Carneiro 

 

No primeiro capítulo dessa tese, apresentei, ainda que brevemente, um possível 

diálogo entre o fazer literário e etnográfico. Ana Carolina de Almeida Nascimento, em 

seu artigo O sexto sentido do pesquisador (2011), afirma que a produção etnográfica de 

Edison Carneiro não se constituiu em uma extensa e delimitada vivência de campo, 

antes se caracterizando por relatos de “alguém que sempre esteve lá” — esse “lá” sendo 

entendido como o campo observado/descrito por ele. Sendo assim, Edison Carneiro 

teria feito sua etnografia a partir de sua própria experiência e de suas memórias, tal 

como é possível perceber em “A rainha do mar”, texto pertencente a Religiões Negras 

(1991 [1936]), no qual o autor afirma que ficou impressionado com a opinião púbica 

sobre o caso de uma jovem que “há coisa de seis ou sete anos” (1991, p.46) teria se 

jogado no Dique para se encontrar com Iemanjá. 

Assim, conforme Nascimento, os textos presentes em Religiões Negras e Negros 

Bantos se caracterizariam, antes de tudo, por serem espécies de crônicas, através das 

quais o autor registra as práticas religiosas que vivencia na cidade de Salvador bem 

como um testemunho de uma época outra, anterior a seus escritos e pautada numa 

memória de infância/adolescência, tal como podemos ver no trecho “em menino era fato 

banal ver, nas ruas da velha Bahia” (1991, p.86). 

Esse contato com a cultura religiosa afro-baiana já é percebido em seus poemas 

de juventude, que foram publicados em jornal quando Edison tinha 16 anos, e bem mais 

tarde recolhidos no livro Musa Capenga (2006). No poema intitulado “Ameaça”, 

publicado em 22/10/1928, o eu lírico ameaça o objeto de seu amor, caso não lhe 

corresponda, dizendo: “mas vou / ao Pau Miúdo /e trago, /para botar em sua porta / uma 

coisa feita / dessas que fazem / morrer de amor, / preparada, / minha beleza, / pelas 

mãos / do grande mago / Jubiabá” (2006, p.83). Pau Miúdo é a localidade na qual ficava 

o terreiro do famoso pai de santo Jubiabá, que foi responsável pela feitura de Joãozinho 

da Goméia16, outro famoso pai de santo, que nos anos de 1930 se converteu no líder de 

um terreiro de Caboclo, visitado para observações por Edison Carneiro. 

 
16 Joãozinho da Goméia também teve um terreiro no Rio de Janeiro, para maiores informações, conferir: 

BENISTE, José. História dos Candomblés do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019. 
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No entanto, apesar do caráter de crônica/testemunho dos relatos de Religiões 

Negras e Negros Bantos, não é possível deixar de mencionar que essas obras são 

caracterizadas pelo próprio autor como cadernos de campo. Aqui cabe destacar que 

apesar da formação em Direito, Edison Carneiro foi reconhecido como etnógrafo e 

folclorista. 

Sobre a produção dessas obras especificamente, ainda é necessário mencionar 

que o antropólogo Luiz Gustavo Freitas Rossi, em sua tese intitulada O intelectual 

“feiticeiro”: Édison Carneiro e o campo de estudos das relações raciais no Brasil 

(2011), afirma que essas obras apresentam um caráter muito mais descritivo e menos 

analítico, em que se percebe menos a posição do autor se comparada aos seus escritos 

em jornais do período. Ele levanta a hipótese da necessidade financeira e do desejo de 

se inserir no campo intelectual como um estudioso e pesquisador da cultura negra; para 

tal, teria sido necessário negociar com um dos “donos do assunto” no período, o então 

editor responsável pela publicação de livros dessa temática na editora de renome 

nacional Civilização Brasileira, o médico Arthur Ramos. Rossi ainda aponta que esse 

tipo de material mais descritivo era de interesse de Ramos que há tempos já estava 

distanciado da Bahia e das pesquisas de campo. 

Tendo em vista esse cenário, não é de se estranhar certa afinidade dessas duas 

obras com as ideias que vigoravam no período — e desde o final do século XIX — 

sobre o negro no Brasil. Ou seja, como aponta Beatriz Dantas (1982), entre o final do 

século XIX, com Nina Rodrigues e durante os anos de 1930, o negro foi percebido 

dentro de uma linha positivista/evolucionista, com a mudança de categoria analítica de 

raça para cultura. Porém, segundo a autora, com o advento da busca pela identidade 

brasileira, em especial nos anos de 1920/1930, a cultura negra passou a ser relida dentro 

de uma chave interpretativa que buscava perceber o negro enquanto parte integrante e 

diferencial dessa identidade. Entretanto, não era “qualquer negro”, e sim aqueles 

selecionados por determinada elite intelectual, em especial os que manifestavam certa 

herança nagô, vista como mais evoluída em detrimento das demais etnias.  

Apesar dessa característica ser percebida na obra de Edison Carneiro, é preciso 

pontuar que entre a obra publicada em 1936, Religiões Negras, e a publicada em 1937, 

Negros Bantos, Edison Carneiro se aproxima mais dos candomblés bantos e de caboclos 

o que o leva a, de certa forma, contestar a hierarquização entre as categorias nagôs, 

bantas e caboclos percebida em seu primeiro livro, apesar de ainda manter outras 
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categorias como pureza e impureza. No entanto, se as religiões de matriz africana na 

obra de 1936 são associadas ao adjetivo africana, já na obra de 1937, essas religiões 

passam a ser denominadas afro-brasileiras, o que pode indicar uma inclusão, por parte 

do autor, de uma ressignificação das categorias bantos e caboclos, tema que abordarei 

mais adiante ao analisar a linguagem utilizada nessas obras. 

Antes de apresentar os temas que pretendo analisar e iniciar a análise em si, se 

faz necessário ainda que brevemente uma apresentação de como a obra está constituída. 

Religiões Negras e Negros Bantos foram lançados com um ano de diferença pela editora 

Civilização Brasileira. Já na edição de 1981, a segunda edição, ambas as obras são 

publicadas juntas, em um único volume, também pela Civilização Brasileira. A terceira 

edição, mantendo a estrutura da segunda, vem à luz em 1991, pela mesma editora, e é 

essa que foi utilizada na tese. 

É curioso notar que as edições posteriores diferem da de 1937, no caso de 

Negros Bantos, com relação à grafia da etnia. Logo no título, a de 1937 apresenta a 

grafia Bantus, com “u”, enquanto as demais a que tive acesso traz a grafia “Banto”, com 

“o”. Não conseguimos localizar a razão da mudança da grafia, mas é de se notar que as 

edições publicadas com a grafia que privilegia o uso do “o” ao invés do “u” são 

lançadas posteriormente à morte do autor, ocorrida em 1972. 

Com relação à estrutura dos livros, Religiões Negras apresenta para além de uma 

nota e duas introduções, dez artigos numerados intitulados: “O fetichismo jeje-nagô”; 

“A rainha do mar”; “Liturgia fetichista”; “Os candomblés de caboclo”; “Os negros 

malês”; “Os instrumentos musicais dos negros”; “Os cânticos dos orixás”; “A magia 

fetichista”; “O estado de santo”; “O sincretismo religioso”. Além desses, apresenta 

também um apêndice, contando com três artigos: “Estatística”; “Presente à mãe 

d’água”, originalmente publicado em 1934; e “Nação nagô cadê tua língua?”. Além 

disso, a obra está dedicada a Jorge Amado, Dias da Costa e Aydano do Couto Ferraz, 

seus companheiros da Academia dos Rebeldes, sendo o primeiro o responsável pelo 

estabelecimento do contato entre o autor, Edison Carneiro e o primeiro editor da obra, 

Arthur Ramos. 

Negros bantos, por sua vez, além de nota, introdução e um apêndice chamado 

“As sessões de Caboclos da Bahia”, está dividido em duas partes, a primeira intitulada 

“Sobrevivências Religiosas”, com doze artigos, e a segunda intitulada “Folclore”, com 

quatro artigos. Os da primeira parte são: “Os Candomblés de Caboclo”; “Presença de 
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Deus”, “O homem da rua”; “Os habitantes da aldeia”; “O Ministro da Guerra”; “Dona 

Maria”; “Os orixás das águas”; “O médico dos pobres”; “O culto da natureza”; “Os 

orixás nascidos no Brasil”; “Liturgia banta”; “O sincretismo religioso”. A segunda parte 

está dedicada a assuntos “não religiosos” e apresenta os seguintes textos: “Samba”; 

“Capoeira de Angola”; “Batuque” e “O testamento do boi”. Cabe mencionar ainda que 

este segundo livro é uma homenagem a Martiniano do Bomfim, chamado por Edison de 

professor e um importante informante dos antropólogos dos anos de 1930 e da geração 

anterior17. E além disso, está dedicado a Arthur Ramos, o editor do primeiro livro e um 

dos “mestres do assunto”; João Cordeiro e Guilherme Dias Gomes, integrantes da 

Academia dos rebeldes.  

Comparando os títulos dos artigos presentes nas duas obras, já se nota uma certa 

mudança de posicionamento por parte do autor, que na segunda obra, pelo menos no 

título, evita o uso do termo fetichista. Além disso, tem quatro artigos com o mesmo 

nome, dois intitulados “O sincretismo religioso” e dois, “os Candomblés de Caboclo”, 

estes serão comparados mais adiante em cada seção correspondente.  

Neste capítulo, tal como no anterior, farei uma aproximação temática das obras, 

sendo a primeira a descrição e a apresentação dos mitos dos orixás e cosmogênicos; a 

segunda, dos candomblés de caboclo, a terceira, a linguagem, com atenção aos registros 

de cânticos apresentados pelo autor e a quarta, o sincretismo. Apresentarei ainda uma 

breve análise dos escritos de Carneiro sobre assuntos “não religiosos”, presentes na 

segunda parte de Negros Bantos. Sempre que possível apresentarei uma comparação 

entre as duas obras, para perceber as nuances na forma como o autor se posiciona. 

Antes de adentrar na análise, é importante mencionar que o autor divide os 

povos africanos em dois grupos, sudaneses — englobando os nagôs, jejes, minas, 

haussás, galinhas, tapas, bornus e outros — e os bantos (Angola, Congo e 

Moçambique). O autor destaca ainda que entre os sudaneses se sobressaem os nagôs e 

os jejes, aqui nessa pesquisa, usaremos a expressão jeje-nagô tal como o autor utiliza 

em suas idas em campo, bem como banto, mantendo a nomenclatura escolhida por 

Carneiro. 

 

 
17 Para saber mais sobre Martiniano do Bomfim e a construção sobre a relação dele com o discurso sobre 

o Candomblé, ver: CASTILLO, Lisa Earl. Entre a oralidade e a escrita – a etnografia nos Candomblés da 

Bahia. Bahia: EDUFBA, 2010. 
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3.1 Os orixás e os mitos 

 

A primeira mitologia a aparecer em Religiões Negras é a da criação do mundo, 

um mito cosmogênico, que o autor apresenta para explicar quem é Olorum e a sua 

confusão com o Deus dos cristãos. Segundo o mito, Olorum, que seria o Céu-Deus, não 

poderia governar sozinho, então casou Obatalá, outro Céu-Deus, com Odudua, a Terra, 

que teve dois filhos, Aganju, a terra firme, e Iemanjá, as águas, que casaram entre si, 

dando origem a Orungã, o ar. Em seguida, o ventre de Iemanjá se rompe e surgem todos 

os orixás: Dadá, a deusa dos vegetais; Xangô, do trovão; Ogum, do ferro e da guerra; 

Olocum, do mar; Olaxá dos lagos; Oyá, do Rio Níger; Oxum, do rio Oxum; Obá, do rio 

Obá; Ocõ, da agricultura; Oxóssi da caça; Okê, das montanhas; Ajê-Xalugá, da saúde, 

Xampanã, da varíola; Orum, o sol; e Oxu, a lua. 

Essa lenda apresentada por Edison Carneiro é atribuída ao Coronel A. B. Ellis, e 

apesar dessa atribuição, ao longo das notas presentes na obra, não vemos nenhuma 

referência a algum escrito desse coronel. Após a apresentação dessa lenda, o intelectual 

baiano afirma que ela é desconhecida pelos negros da Bahia e começa a apresentar a 

cosmogenia que ele presenciou em sua terra natal. Assim diz que a função de Obatalá 

foi herdada por Oxalá, que nunca aparece com esse nome e sim como Oxadinhã, 

adjetivado como desempenado e garboso, e Oxalufã, alquebrado e arrimando-se a um 

bordão, com a ponta coberta de lantejoulas.  

Em seguida, ele traz Xangô, o qual define como o orixá mais 

inconfundivelmente africano, casado com Iansã e Oxum, e em outra lenda, que Carneiro 

diz ser apresentada por Nina Rodrigues, Xangô tem uma terceira esposa, Obá. Neste 

trecho, é interessante notar o jogo feito pelo autor, ao citar o mestre Nina Rodrigues, 

para se filiar a ele e justificar seu trabalho de pesquisador. O autor diz: “lenda que 

parece confirmada por esta outra que colhi na Bahia” (1991, p.38) e apresenta a lenda 

que narra o surgimento de Obá. 

Seguindo com as apresentações dos orixás existentes na Bahia, Carneiro fala de 

Iemanjá e afirma que ela sofre influência do mito universal das águas e mais uma vez 

fazendo o jogo de se filiar a um escritor de renome e suas próprias observações, 

Carneiro apresenta alguns nomes de Iemanjá registrados por Arthur Ramos e outros 

colhido por ele. 
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Aqui é importante mencionar que Carneiro descreve a mãe d’água, Iemanjá, 

como a mãe de todos os orixás, que nasceram de seus seios. Essa ideia da água e da 

maternidade é comum a diversas sociedades, uma vez que a água representa a origem de 

toda possibilidade de existência. Seja nas tradições judaico-cristãs, onde vemos “Ora, a 

terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, o espírito de Deus pairava sobre 

as águas (GÊNESIS 1,2)” e a partir daí vemos a criação do mundo. Além disso, temos a 

própria ideia do batismo, que representa um (re)nascimento após a submersão em água. 

Já entre os filósofos pré-socráticos, Tales de Mileto acreditava que a água era a matéria 

prima que sustentava o Universo; na mitologia grega o Oceano é o primeiro deus das 

águas, um dos Titãs, considerado o pai de todos os seres; e nas culturas de matriz 

africana, Iemanjá, a senhora das águas, ora cultuada no mar ora no rio, é considerada a 

mãe de todas as cabeças. 

Finalmente, Juan Eduardo Cirlot em seu Dicionário de Símbolos (1992, p.54-56) 

define a água enquanto o princípio e o fim de todas as coisas da terra, sendo na 

psicologia a representante do inconsciente e do feminino; e do inconsciente surge tudo 

aquilo que vive. O autor ainda assinala que, tal como Exu, é a mediadora da corrente 

negativa e positiva, da criação e da destruição e, por fim, destaca que a água é símbolo 

do princípio feminino, da maternidade e representa a vida terrestre e natural, nunca a 

metafísica. Levando em consideração o que informa Cirlot e a ideia de Iemanjá, mãe de 

todas as cabeças que habitam a terra, é possível afirmar que a simbologia das águas na 

cosmologia de matriz africana está inteiramente vinculada à simbologia universal das 

águas. 

É possível notar a presença de Iemanjá em obras literárias do movimento 

modernista brasileiro, como nos poemas de Manuel Bandeira (1993, p.183-184) em “D. 

Janaína”, um dos muitos nomes de Iemanjá no imaginário afro-brasileiro, o poeta 

vincula Iemanjá à ideia hoje já clássica de sereia, em seguida apresenta os amores de 

Janaína, entre eles, o Rei do Congo e de Angola, relacionando-a assim com África, e um 

outro amor, São Salavá, entidade do imaginário ameríndio, o senhor dos matos. Com 

isso, o autor apresenta uma representação do encontro cultural entre os ameríndios e os 

africanos. O eu-lírico do poema invoca os nomes e amores de Janaína para pedir licença 

para brincar em seu reino, o mar. 

Em outro poema, “Balada dos reis da sereia”, as sereias do mar são colocadas na 

linha entre uma corrente positiva e negativa, tal como aponta Cirlot, mas no caso do 
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poema, essa atitude se dá devido a uma vingança por elas arquitetada contra um rei 

cruel que a todo instante lança algo no mar para as sereias buscarem, ameaçando 

transformá-las em espuma do mar. As espertas sereias seguem as ordens aguardando 

que o rei jogue algo realmente valioso, e isso acontece quando ele joga sua filha, as 

sereias vão, mas nunca mais voltam, deixando a filha do rei morrer (1993, p.184-185). 

No romance, Iemanjá aparece em Mar Morto, de Jorge Amado. No primeiro 

capítulo já somos apresentados a “Iemanjá, dona dos mares e dos saveiros”. Ela é 

descrita como a mãe d’água, dona do mar, castiga os homens e só se mostra a eles 

quando morrem no mar. Aqueles que morrem nas tempestades têm seu corpo levado por 

Iemanjá e ninguém os encontra. Guma, um dos personagens principais, afirma que é 

doce morrer no mar, pois assim se encontrarão com Iemanjá, a mulher mais bonita do 

mundo. Essa afirmação de Guma, mais tarde, ganhará destaque na música “É doce 

morrer no mar” de Dorival Caymmi. Ainda em Mar Morto, o narrador afirma que os 

canoeiros chamam Iemanjá de Janaína, tal como registrado no poema de Bandeira e nos 

escritos de Carneiro, é que ela é boa aos homens do mar, atendendo aos desejos deles 

(AMADO, 2006). 

Retornando à obra de Edison Carneiro, após falar de Iemanjá, segue na 

apresentação das demais entidades do panteão negro na Bahia: Exu, Ogum, Oxóssi, 

Oxum, Xampanã (Omulu e Obaluaê); Ibejis; Ifá e Iroco, considerado por ele como 

orixás maiores, seguidos pelo que ele denomina de orixás menores: Erê, Oxumaré; 

Iansã, Obá e Nanã. Após a citação desses orixás, Carneiro estabelece a primeira marca 

temporal dizendo que “No tempo de Nina Rodrigues” ainda havia o culto a Okê, deus 

das montanhas, e hoje okê! é apenas uma exclamação para reverenciar o santo. E 

observando “o tempo de Nina Rodrigues”, Edison Carneiro afirma que houve um 

primeiro sincretismo entre os jejes e nagôs fazendo com que o nome de muitos orixás 

jejes ficassem desconhecidos e mais tarde haveria um segundo processo de sincretismo 

com o catolicismo, espiritismo e o imaginário ameríndio. 

Em “A Rainha do Mar”, Edison Carneiro traz novamente a lenda da criação do 

mundo, a mesma apresentada no texto anterior e aqui já citada, no entanto, dessa vez ela 

não é creditada ao Coronel Ellis, mas a Nina Rodrigues e a Arthur Ramos. No entanto, o 

autor mais uma vez afirma que poucos negros conhecem essa história. O autor diz que 

Iemanjá na Bahia mora no Dique, um lago que lá existe, e usando a fala de “uma feita” 

(1991, p.45) apresenta os presentes que agradam a essa orixá, para, em seguida, trazer 
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novos presentes, dessa vez citando Manuel Querino. Essa estrutura argumentativa, na 

qual o autor usa tanto a fala de seus informantes quanto as referências de suas leituras, 

está presente ao longo de todo o livro Religiões Negras, 

Nesse texto, aparece a primeira referência a um candomblé não iorubá, ao 

candomblé de caboclo, retirada de uma obra de Arthur Ramos, em que Iemanjá é 

representada por uma imagem metade mulher e metade peixe, as sereias, arquétipo não 

só presente no imaginário africano, como também no europeu, sendo considerado um 

dos perigos dos mares durante as Grandes Navegações, bem como no imaginário 

ameríndio, representada por Iara ou Uiara. Ainda é interessante mencionar como esse 

autor associa o culto de Iemanjá à população pobre (1991, p.46). 

Uiara/Iara também aparece retratada na obra Macunaíma, de Mário de Andrade. 

Nela, a personagem é descrita como uma mulher sedutora, que mora no fundo do lago 

que está coberto de ouro e prata, e com quem o herói sem nenhum caráter tem vontade 

de brincar, mas na realidade trata-se de uma armadilha da Vei, a Sol, que pretende matá-

lo por não ter se casado com uma de suas filhas. O herói resiste a entrar na água, pois 

ela está muito fria. Por fim, ele entra e acaba tendo várias partes do seu corpo comidas 

por bichos da água: botos e piranhas. 

É interessante notar que na descrição do encontro de Macunaíma com Uiara, 

bem como no imaginário europeu do período das Grandes Navegações, essa sereia, 

Uiara, é na verdade uma miragem do próprio herói, que vê, no fundo de um lago 

coberto de ouro e prata, a cunhã lindíssima, que o seduz com sua beleza e sua dança. 

Para essa sedução, conta com a ajuda da Sol, que lança nas costas do herói um intenso 

calor. 

Em carta aberta de 1931, Andrade esclarece que esse episódio é na verdade uma 

alegoria, sendo as filhas da Sol, as grandes civilizações tropicais, entre elas o autor cita 

Peru e México, lugares nos quais no início da colonização espanhola foi encontrado 

muito ouro e prata; Macunaíma ao não se casar com uma das filhas da luz, deita-se com 

uma portuguesa, numa clara referência a Portugal, a metrópole colonizadora, de quem o 

Brasil herdou os princípios cristãos-europeus. Com a sedução de Uiara, as grandes 

civilizações tropicais se vingam, pois Macunaíma vai para o céu, sem conseguir se 

realizar. 
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Ainda nesta carta, o autor afirma que o medo do frio que Macunaíma sente é 

uma alegoria para o receio de Macunaíma de civilizar-se, o frio sendo entendido como 

uma metáfora das civilizações de clima temperado, ditas civilizadas. O autor ainda diz 

que Uiara é a dona Sancha, personagem das cantigas de roda ibéricas, que é apresentada 

coberta de ouro e prata, e que Vei ao invés de usar uma de suas filhas, europeíza Uiara, 

pois percebe que sem o europeísmo ao qual Macunaíma se acostumou, não conseguiria 

enganá-lo e concluir sua vigança. Ao voltar para a praia em frangalhos, Macunaíma 

desiste de ir viver com o grande criador Delmiro Gouveia, na Ilha de Marajó, “único 

lugar do Brasil em que ficaram traços de uma civilização superior”, porque não 

europeizada. Mario de Andrade conclui a carta aberta dizendo que Macunaíma prefere o 

brilho inútil das estrelas, pois lhe faltava o amuleto nacional. 

Tendo em consideração a alegoria apresentada por Mario de Andrade, sua carta 

aberta e o contexto de produção da obra (final dos anos de 1920), é possível perceber a 

questão da identidade nacional colocada e a necessidade de uma valorização do que era 

nacional, sem um mimetismo europeu. Além disso, nota-se uma valorização das 

civilizações ameríndias, uma vez que não por a caso é afirmado pelo autor que dentre as 

filhas da luz encontram-se México e Peru, terras das grandes civilizações pré-

colombianas e um príncipio de valorização da cultura de matriz africana, uma vez que 

uma das filhas da Sol agrada a Macunaíma tocando seu urucungo (berimbau) trazido 

por sua mãe da África. 

Finalizando essa seção, na contemporaneidade é possível perceber uma nova 

reinterpretação do imaginário sobre Iara, recentemente foi lançado em um serviço de 

streaming a série brasileira Cidade Invisível (2021), criada por Carlos Saldanha, que 

traz como premissa uma série de personagens do folclore nacional: Cuca, Saci, 

Curupira, Boto, Iara, entre outros, vivendo no meio da cidade do Rio de Janeiro. A 

trama provoca uma reflexão acerca da manutenção desse imaginário na atualidade, além 

de levantar a bandeira das causas ambientais. 

A personagem de Iara é representada por Jéssica Corés, uma atriz negra, a 

representação da personagem na série, tal como a personagem folclórica, traz a 

característica da sedução através do seu canto e, em um dos episódios, revela sua real 

faceta de mulher-peixe. Iara, na série, trabalha como cantora no bar gerido pela 

personagem Cuca; é importante mencionar que esse bar em sua entrada conta com uma 

imagem de Iemanjá, fazendo com que se estabeleça uma relação quase imediata entre 
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Iemanjá e Iara, ainda mais por ser interpretada por uma atriz fenotipicamente negra e 

não indígena. Inclusive a referida série foi acusada por representantes indígenas e 

estudiosos da cultura indígena de apropriação cultural pela falta de representatividade 

indígena.  

Sem querer tomar partido com relação às críticas de apropriação cultural, cabe 

destacar que Câmara Cascudo em seu Dicionário do Folclore Brasileiro (2012) defende 

que Iara não era nem indígena nem africana, mas resultado transculturado entre o 

imaginário português/europeu baseado na influência grega das sereias que cantavam 

com o imaginário indígena do Ipubiara, monstro da região dos rios, e a ideia de que 

tudo tem uma mãe, fazendo surgir assim a mãe das águas e mais tardiamente, Iara. O  

paralelismo entre Iara e Iemanjá é apontado por Edison Carneiro em Ladinos e 

Crioulos, como causa de uma interseção dos vários cultos das águas existentes em 

diversas culturas, mas o autor baiano sintetiza uma diferença crucial entre as duas: 

Iemanjá é representante do amor maternal, a esposa dedicada e a fecundidade, a vida 

enquanto Iara é uma sedutora que leva à morte. 

 

3.2 Os candomblés de caboclo 

 

Os estudiosos da cultura afro, em especial afro-religiosa, desde o final do século 

XIX privilegiaram a observação dos terreiros nagôs, e Edison Carneiro não fugiu dessa 

postura. No entanto, em sua obra há dois artigos dedicados aos terreiros de caboclo. 

Ambos os artigos, apesar de terem o mesmo título, saíram com uma diferença de um 

ano e, através deles, são perceptíveis certas mudanças de postura na posição do autor 

baiano com relação a essa prática. 

No primeiro, presente em Religiões Negras, o autor inicia dizendo “Foi a mítica 

pobríssima dos negros bantos que, fusionando com a mítica igualmente pobre do 

selvagem ameríndio, produziu os chamados candomblés de caboclo na Bahia” (p.62). E 

justifica essa afirmativa dizendo que os negros bantos chegaram aqui em número 

considerável e sua influência é percebida no samba, na capoeira, no batuque e nos 

ranchos de bois — temas que ele vai desenvolver na segunda parte de Negros Bantos. 

Nessa citação, é importante notar a adjetivação que o estudioso faz das culturas 

bantas e ameríndias; mesmo considerando essas culturas pobres, elas, em sua fusão, em 
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um processo de mestiçagem, resultaram em uma nova manifestação cultural/religiosa, 

brasileira. Ademais, a influência banta está extremamente presente em outras 

manifestações nacionais. 

Ao observar o terreiro da Goméia, que praticava esse tipo de religião, ele 

menciona que a prática é bem semelhante à dos terreiros jejes-nagôs, mas que os santos 

são chamados de encantados e vestem penas. A partir disso, o autor segue apresentando 

alguns registros de pontos cantados. 

A presença de encantados na literatura brasileira segue viva até a atualidade. Em 

Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, a avó das personagens principais, Donana, é uma 

velha feiticeira que fala com pessoas que as meninas não veem e pratica rezas e 

encantos e uso de ervas, filha da Mãe D’Água. Além disso, conta histórias para as 

meninas, agindo tal qual um griot. Além disso, o pai das meninas, Zeca Chapéu Grande, 

é um guia religioso bastante conhecido e respeitado no local, possuindo seu quarto de 

santo, realizando festividades para os encantados e sendo percebido como o curandeiro 

de Água Negra. Chapéu Grande também era responsável por partos — cargo que depois 

será de sua esposa, Salustiana —, sendo guiado pelo espírito chamado Velho Nagô, 

nome emblemático, se considerarmos as tradições de culto aos pretos-velhos e a 

importância da cultura nagô na formação do imaginário mágico-religioso do Brasil e em 

especial do Nordeste, tal como defende Carneiro. 

Na descrição do quarto de santo de Zeca Chapéu Grande, é possível perceber a 

influência do sincretismo, nele se encontram imagens católicas de Cristo crucificado, do 

Padre Cícero, entre outras. Desse quarto sai Zeca, já incorporado em Iansã, usando as 

roupas de baiana próprias da santa, com cheiro de alfazema, erva muito utilizada nos 

cultos de matriz africana. Outro encantado presente na obra e incorporado pelo líder 

religioso local é Tupinambá, representante ameríndio e, ao mesmo tempo, representante 

da ancestralidade da terra. 

Retornando a Edison Carneiro, ao mencionar os registros das canções, diz que 

aplicou “as mesmas regras da ortografia nagô” (1991, p.64); observando as canções, o 

autor afirma que a análise delas mostra a extensão do sincretismo “nessa forma 

atrasada” (1991, p.65) de religião. Esse sincretismo é dado pelo olhar do autor que 

informa que Iemanjá aqui é chamada de Rainha do Mar, Janaína, Sereia, entre outros. 

Foi nesses candomblés que Edison conseguiu registrar as expressões: umbanda e 

embanda. 
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O autor ainda registra que nesses terreiros os encantados podem pertencer a 

diversas nações africanas e informa que o candomblé de caboclo mais conhecido é o do 

Jubiabá,  que já conhecia desde a adolescência e estava presente em seus poemas. 

Aqui é importante mencionar a obra Jubiabá, de Jorge Amado, uma vez que 

possui o mesmo nome do supracitado informante de Carneiro. Edison Carneiro e Jorge 

Amado eram amigos próximos, tendo participado juntos da Academia dos Rebeldes; 

Amado transformou muitos personagens da sua vida em personagens de sua obra 

literária. O livro Jubiabá foi motivo de uma querela entre o autor e o pai de santo 

Severiano Manuel de Abreu, que ficou conhecido pelo nome de seu caboclo Jubiabá. 

Severiano ficou indignado em ver o nome de seu santo sendo usado para nomear um 

personagem feiticeiro que, na sua visão do romance, vivia tapeando o povo. Amado, por 

sua vez, garantiu que em nenhum momento pensou no pai de santo ao escrever o 

romance. Por fim, essa querela de 1936 acabou sem maiores consequências para ambos, 

uma vez que Severiano era um pai de santo reconhecido, com fortes ligações com 

políticos e pessoas da alta sociedade e Jorge Amado já era um escritor reconhecido. 

No entanto, é interessante observar o conteúdo do romance em uma breve 

comparação com os registros realizados por Carneiro — e também por Lydia Cabrera  

— ao analisar o romance é possível perceber o uso da língua de nação nos cânticos, 

saudações dos orixás e em algumas falas do pai de santo. Além disso, o pai de santo 

ficcional é retratado como o médico dos pobres; Luísa, tia de Balduíno, sempre que 

apresenta dores de cabeça, manda chamar Jubiabá, porém, ele também aparece como 

aquele que ajuda pessoas de posses em casos de doenças e amores. Por isso, é acusado 

de estar enriquecendo às custas dos que vão com ele consultar, ou seja, as macumbas 

baianas não eram apenas praticadas pela população mais pobre. No entanto, para estas, 

era percebido como o único acesso à saúde e à educação, tanto que Balduíno aponta que 

as aulas de Jubiabá bem como as de Zé Camarão eram as únicas que tinha.  Outra 

aproximação entre os dois autores é a presença de não negros nos terreiros, no caso da 

obra de Jorge Amado é representada por Augusta das Rendas, que apesar de não ser 

negra, gozava de grande prestígio junto ao pai de santo. 

O Jubiabá ficcional ainda aparece como uma espécie de griot entre os moradores 

do morro Capa-Negro, é ele que, após afastar o lobisomem, conta ao povo a origem do 

nome daquele morro, relembrando o passado escravista e punitivista daquela região. É 

ele que ensina a Baldo a história de Zumbi dos Palmares; apresentando-o como um 
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griot, Jubiabá é admirado por Baldo, como aquele que sabe de tudo e é livre, sem 

horário e patrão. Dialogando com a posição comunista de Amado, Jubiabá ensina aos 

moradores do Capa-Negro que o negro e o branco ainda são escravos, visão que 

culminará na greve geral retratada na obra e que dará novo sentido e rumo à vida de 

Baldo. A hierarquização do espiritismo kardecista também fica registrada nas 

entrelinhas quando Augusta das Rendas, ao conversar com sua patroa sobre o espírito 

que a acompanha, é orientada a procurar uma sessão de verdade, já que apesar de 

Jubiabá retirar o espírito, ele volta. Outras comparações seriam possíveis, como a 

importância do mar registrada por Carneiro e na obra Jubiabá; a representação das 

festas de santo; a presença de estrangeiros e “etnógrafos” nos candomblés; os trabalhos 

e oferendas para os santos; o despacho de Exu que também aparece com a função de 

afastar essa entidade para que não atrapalhe as festas. 

Fechando o parêntese sobre o romance de Jorge Amado e retornando às obras de 

Carneiro, o autor, seguindo seu esquema analítico, usa Arthur Ramos para justificar que 

os candomblés de caboclo possuem fusão com a mitologia ameríndia; remetendo ao 

passado como espaço e tempo de pureza, ele afirma que dizem que “nos bons tempos” 

esses terreiros de caboclo viviam um esplendor e não apresentavam atabaque e, sim, 

berimbau, que seria de origem angolana. Por fim, o autor fecha essa primeira menção 

aos terreiros de caboclos dizendo que há candomblés-afro-bantos na Bahia. 

Já no segundo texto, pertencente ao livro Negros Bantos, como uma espécie de 

crítica, o autor afirma que usar o nome “candomblés de caboclo” para designar terreiros 

nos quais é possível perceber as influências bantas é arbitrário e só é útil para facilitar o 

estudo. Seguindo nessa trilha, Carneiro informa que existem os candomblés puramente 

bantos — o que ele até então não acreditava existir — e os de caboclo, onde se vê a 

presença da mítica ameríndia. Nessa postura, é possível inferir o desejo de valorização 

da África, sendo considerados puros os nagôs ou bantos, que não apresentavam 

características dos povos nativos. 

Ao mencionar qual o único candomblé de fato afro-banto, Carneiro apresenta 

mais um informante e um campo de seus estudos, o terreiro Bate-Folha de Manuel 

Bernardino da Paixão. Cabe destacar  que Edison Carneiro efetua uma hierarquização 

na qual os nagôs estariam na ponta mais alta, seguidos pelos puramente bantos e, por 

último, aqueles que possuem influência ameríndia.  
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Ao finalizar esse artigo, Carneiro considera que os candomblés bantos se 

encontram em franca decomposição na Bahia. No entanto, seguindo com a leitura de 

Negros Bantos, observa-se que o próprio autor apresenta uma mudança no olhar, talvez 

pela sua aproximação maior ao campo e é a partir dessa inserção que se percebe uma 

mudança na categoria africana ou afro-banta, para a utilização do termo afro-brasileira, 

passando a defender, de certa maneira, a mestiçagem enquanto ingrediente da cultura 

nacional. 

Nos artigos seguintes, ao observar a apropriação nos orixás jejes-nagôs por 

parte dos bantos, o etnógrafo-cronista consegue notar a resistência banta ao perceber 

que atribuem aos orixás nagôs características que estes não possuem originalmente: “Os 

negros bantos dão, a Ogum, altas funções guerreiras, que os jeje-nagôs nunca lhe deram, 

pelo menos expressamente…” (1991, p.152). 

Em “Dona Maria”, Edison Carneiro traz novamente o culto a Iemanjá, culto esse 

que em Religiões Negras o autor já havia pontuado como um dos maiores da Bahia. 

Neste artigo, de forma paradoxal, Carneiro afirma que se o culto a Iemanjá não teve 

origem banta ao menos “hoje” está monopolizado pelos bantos que o adaptaram e o 

transformaram, em um processo próprio da transculturação. Em Ladinos e Crioulos, 

Edison Carneiro realiza alguns diálogos entre a Iemanjá africana, a Iara ameríndia e a 

Loreley, a sereia do Reno, afirmando inclusive que a influência maior no imaginário 

brasileiro é desta última, que teria perdido apenas o nome. Carneiro ainda afirma que o 

culto a Iemanjá na Bahia, na verdade é de “uma divindade brasileira das águas, fruto do 

sincretismo das concepções nagô, ameríndia e europeia dos deuses aquáticos. E, na 

verdade, a influência maior é a da Loreley dos brancos” (grifo do autor, p.191). Aqui 

fica evidente que a Iemanjá cultuada em terras brasileiras é um produto transculturado e, 

por isso, nacional, sendo hoje a maior festa pública do candomblé na Bahia, realizada 

em 02 de fevereiro e atualmente (desde 2020), considerada patrimônio imaterial/cultural 

de Salvador. 

Além de Iemanjá, segundo Carneiro, os bantos possuem outros orixás das águas: 

Nanã, Oxum, Iansã, Oxumaré e Martim Pescador. É curioso notar que o autor viu surgir 

outro orixá, o Peixe Marinho, identificado com São José; ele diz: “além de muitos 

outros que, se já não existem, existirão — a continuar o largo processo de 

decomposição das religiões africanas no Brasil”. Atentando para esse comentário, é 

possível perceber, além de um desejo de uma África pretérita e mítica, uma visão 
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negativa do processo de encontro entre as diversas culturas, o que geraria uma “de 

composição”. Ao mesmo tempo, é possível notar que a cultura, como algo que está em 

constante processo de movimento, segue resistindo e se adaptando, fazendo surgir, neste 

caso, novos orixás. 

Ao escrever Religiões Negras com o objetivo de publicar em uma grande 

editora, Carneiro havia se afastado de sua posição marxista, por não agradar Arthur 

Ramos. Em carta, deixa essa posição bem clara, tal como seu distanciamento do campo 

e seu “desajuste” com relação aos candomblés de caboclo, algo que, como procuro 

demonstrar, ele tenta “corrigir” no segundo livro, Negros Bantos: 

 

Caro amigo Sr. Arthur Ramos [...] O meu amigo Jorge Amado 

ganhou. Afinal, sempre me decidi a escrever o livro sobre negros que 

ele reclama insistentemente há coisa de três anos. 
Estou a escrevê-lo aqui no Mar Grande [...] já tendo mesmo escrito 

dois capítulos. Não pasme! (Estou desocupado...). Naturalmente, V. 

será mais do que citado neste O Fetichismo Negro na Bahia, V., o 

velho Nina e esse incrível Mané Quirino... Estou trabalhando apenas 
com isso, sendo que, sobre os candomblés de caboclo, estou 

absolutamente desajudado [...] Vou fazer o possível para não citar o 

velho Marx. Se lhe dou todos esses pormenores sobre o monstrengo 
foi porque o Jorge Amado me falou no seu provável interesse por este 

livro, para a Biblioteca de Divulgação Científica. Será que esse 

interesse existe mesmo? [...] Mas afinal, sêo Ramos, quando saem os 
Estudos Afro-Brasileiros? E que diz V. sobre o segundo Congresso 

Afro-Brasileiro na Bahia? (LIMA; OLIVEIRA, 1987, p.79, grifo meu) 

 

Essa carta foi enviada em 04/01/1936 e diz respeito ao livro Religiões Negras, 

que inicialmente se chamaria, como demonstra o trecho, O Fetichismo Negro na Bahia 

o que possibilitaria uma relação direta com o livro de Nina Rodrigues, O animismo 

fetichista dos negros na Bahia (1900), algo que provavelmente o editor, sêo Ramos, não 

permitiu, uma vez que já pleiteava para si o título de “herdeiro” de Rodrigues.  

O trecho destacado aponta para a necessidade que Edison percebeu de se afastar 

de seus comentários mais analíticos e justifica que seus dois primeiros livros, aqui 

analisados, tenham um caráter muito mais descritivo. Essa postura, para além de uma 

busca de reconhecimento intelectual, perpassa pela necessidade financeira, apontada 

pelo próprio Carneiro, “estou desocupado”.  No entanto, se ele faz o possível para se 

afastar do “velho Marx”, sua visão crítica da sociedade em que vive escapa por frestas 

ao longo de alguns artigos. 
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Em “O médico dos pobres” presente em Negros Bantos e que teve sua primeira 

edição publicada sob a chancela de Ramos, Edison Carneiro diz que Omolu é muito 

querido nos candomblés bantos da Bahia e que isso se justifica devido  

 

à miséria em que vive a maioria dos negros, cujo único consolo talvez 

seja mesmo o de Omolu (…) Sabe-se do verdadeiro horror que a 
simples perspectiva de ir ao hospital faz nascer entre as populações 

pobres em geral e nos negros em especial. Eles, quando para lá vão, 

fazem-no na qualidade de indigentes… (1991, p.169) 

 

Ainda nesse mesmo artigo, Carneiro critica os estudiosos anteriores que deram 

um caráter malfazejo a esse santo que tanto ajuda os negros pobres e afirma que esse 

“Velho é por demais camarada” (1991, p.170). O autor, ainda mantendo seu viés 

marxista, diz que Omolu é um orixá de classe, um orixá dos pobres. E para justificar 

essa afirmativa, ele evoca um episódio presenciado por ele e por Donald Pierson, 

antropólogo da Universidade de Chicago, no qual o pai de santo Manuel do Paim 

reclama que o santo não aceitou uma toalha bordada de lantejoulas.  

No artigo seguinte, “O culto da natureza”, o intelectual baiano mais uma vez 

afirma que os negros bantos são “atrasadíssimos em cultura” (1991, p.174) e que, por 

essa razão, eles têm um entranhado culto a partes da natureza e um grande 

conhecimento  das “‘folhinhas’ do mato, indispensáveis não só ao desenvolvimento dos 

cultos afro-brasileiros de influência banta (…), mas ainda à própria profissão de 

curandeiros e de feiticeiros, em certos casos, à sua terapêutica pessoal” (1991, p.174, 

grifo meu). É interessante notar nessa citação, se comparado ao primeiro livro, Edison 

Carneiro passa a adotar o uso mais frequente do adjetivo afro-brasileiro em lugar de 

africano e, se contrariando, valoriza a cultura banta quando aponta que o conhecimento 

desses é fundamental para a manutenção dos cultos afro-brasileiros. Ademais, como 

mostra no artigo “O médico dos pobres”, o povo não tinha acesso ao sistema de saúde 

tradicional e necessitava de usar os remédios feitos com ervas. Essa contradição muito 

provavelmente é oriunda de suas leituras e de seu posterior trabalho de campo. 

A suposição em relação às contradições entre as informações retiradas das 

referências bibliográficas e aquelas encontradas em campo fica evidenciada ao se 

observar o trecho da carta destinada a Arthur Ramos, citada anteriormente. Nele, 
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Carneiro afirma que está trabalhando apenas com os textos do próprio Arthur Ramos, de 

Nina Rodrigues e  de Manuel Querino para a produção do seu primeiro livro. 

Já em “Uma falseta de Arthur Ramos”, presente no livro Ladinos e Crioulos 

(2019 [1964], p.248-249) texto destinado a defender a pesquisadora Ruth Landes18, 

apesar de surgir com mais de vinte anos de atraso, Carneiro informa que nunca nenhum 

outro pesquisador brasileiro ou estrangeiro teve contato tão intenso com o campo 

quanto ele e Landes, durante o tempo em que a norte-americana realizou suas pesquisas 

no Brasil e que Arthur Ramos era “Consciente de que o seu contato pessoal com os 

candomblés da Bahia era superficial” (2019, p.249). 

Comparando o que vemos na carta a Arthur Ramos e no texto presente em 

Ladinos e Crioulos, publicado muitos anos depois, é possível inferir que as contradições 

aqui percebidas nas duas primeiras obras de Edison Carneiro ocorrem devido a sua 

fonte de informação, sendo em um primeiro momento materiais secundários, escritos de 

outros autores e, posteriormente, o campo, ou seja, a observação direta dos terreiros 

baianos. 

Para finalizar essa seção e ratificar a importância do campo para uma leve 

mudança de posicionamento de Edison Carneiro com relação aos candomblés não jeje-

nagôs é importante mencionar a obra Candomblés da Bahia que veio à luz em 1948. 

Nesta obra, apesar de manter uma posição privilegiada para a cultura nagô,  ao falar dos 

orixás (inquices) de Angola e de Congo, Carneiro detecta entre eles influências nagôs, 

do catolicismo, mas também criação própria, como Angoroméa, Vumbe, Zacaí, entre 

outros. Ao falar dos Candomblés de Caboclo, o autor baiano muda sua postura com 

relação ao indígena que em 1936 era apresentado como “com uma mítica igualmente 

pobre” para “esperto, profundo conhecedor dos segredos das plantas…” e admite a 

existência de encantados  autênticos e não mais uma mera reprodução dos orixás jejes-

nagôs. Entre esses autênticos, ele aponta Tupã, Tupinambá, Salavá, Boiadeiro e Martim-

Pescador (2008 [1948]  ̧p.74-76).  

 
18 Ruth Landes esteve no Brasil durante o período de 1938 e 1939, ou seja, logo após o início do contato 

de Carneiro com Ramos para a publicação de Religiões Negras e Negros Bantos. Ao chegar ao Brasil, 

para a realização de sua pesquisa, Landes, por indicação de Ramos, procurou por Carneiro que serviu de 

seu cicerone e “orientador” nas pesquisas de campo nos candomblés da Bahia, dando origem ao livro da 

pesquisadora norte-americana intitulado Cidades das mulheres. Essa obra teve uma recepção crítica muito 

ruim, inclusive do próprio Arthur Ramos. Para saber mais, ver: ANDRESON, Jamie Lee. “Ruth Landes e 

Edison Carneiro: matriarcado e etnografia nos candomblés da Bahia (1938-9)” In: Rev. Hist. UEG-

Porangatu, v.2, n.1, p.236-261, jan./jul. 2013 
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3.3 A linguagem em Religiões Negras e Negros Bantos 

 

Na seção anterior, constatei que entre as obras publicadas em 1936 e 1937, 

Edison Carneiro passa a utilizar o termo afro-brasileira em detrimento do termo africana 

para se referir às religiões negras da Bahia. Nesta seção, observarei outras mudanças, 

ainda que sutis, trazidas pela pesquisa de campo, bem como analisarei as letras de 

músicas registradas por Carneiro e as outras formas de linguagem descritas por ele, tais 

como as oferendas, como realizado no capítulo anterior. 

Carneiro, ao mesmo tempo em que se filia a uma tradição que vem desde Nina 

Rodrigues, no final do século XIX, também se distancia e responde às demandas da 

época de escrita de seus dois primeiros livros, Religiões Negras e Negros Bantos, tendo 

um olhar centrado na categoria cultura ao invés de raça, tal como Ortiz propunha em 

Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Além disso, houve, por parte do autor 

baiano, uma tentativa de distanciamento das categorias marxistas, no entanto, ele não 

conseguiu de todo. 

Logo na introdução de Religiões Negras, Carneiro informa que “A teoria da 

inferioridade da raça negra e dos demais povos de cor, que infelizmente conseguiu 

arrastar talentos legítimos como Nina Rodrigues, nasceu da necessidade de justificativa, 

por parte da burguesia europeia, dos crimes cometidos, ‘em nome da Civilização’” 

(1991, p.24). E mais adiante, ele diz “O negro continua a ser explorado. Incorporado, 

porém ao proletariado…” (1991, p.25), tal como é descrito em Jubiabá de Jorge Amado 

e Torto Arado de Itamar Vieira Júnior. Nos dois trechos aqui destacados, percebe-se o 

uso das categorias marxistas de análise, burguesia e proletariado, o que deixa evidente a 

posição do autor que era filiado ao PCB.  

Além disso, o autor, contemporâneo de Gilberto Freyre, com quem inclusive 

partilhou a responsabilidade dos congressos afro-brasileiros19, ao falar das influências 

modificadoras do novo ambiente na cultura negra, opta pelo termo simbiose e não 

mestiçagem, criado pelo autor pernambucano anos antes.  

 
19Freyre coordenou o primeiro congresso, em Pernambuco, em 1934, do qual Carneiro participou como 

palestrante; e Carneiro coordenou o de 1937, na Bahia, que foi alvo de severas críticas de Freyre. 
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Edison Carneiro, aproximando-se de Lydia Cabrera, tal como demonstrei no 

capítulo anterior, ao se referir ao universo de histórias dos negros que foram 

transportados à força para ao Bahia, utiliza-se do termo mitologia. 

No primeiro livro, Religiões Negras, além do Coronel Ellis, faz referência a 

Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Manuel Querino, João do Rio, além de sua própria 

memória. Nesse primeiro caderno, como o autor o define na introdução, não há 

referência explícita a nenhum informante.  

Com relação ao uso específico da língua, é interessante notar que essa temática 

foi uma preocupação do próprio autor baiano no artigo intitulado “Nação nagô, cadê sua 

língua?” (1991 [1936], p.110-113). Ele informa ter feito um curso com Martiniano do 

Bomfim, que viveu uma parte de sua vida em África, e ter se valido de um guia prático 

produzido por missionários franceses e lançado em 1908. Ao longo desse artigo, que 

Edison Carneiro chama de notas, ele pontua algumas características fonéticas que 

aparecem em notas ao longo dos demais textos. Por exemplo, o Oxalá novo é Oxodinhã, 

ele faz uma nota, grafando em itálico a nomenclatura Oxodyian, e explica, como no 

artigo sobre a fonética nagô, que o y seguido de ian vale “nh”. Isso suscita a questão se 

o registro no corpo do texto com “nh” era a maneira como ele ouvia ser falada ou seria 

um registro buscando a aproximação com a fonética ideal tal como ele aprendeu com 

Bomfim e no guia dos missionários. 

Cabe notar ainda, comparando o último texto de Religiões Negras — sobre a 

fonética nagô — com os demais do livro, que algumas notas apresentam uma 

contradição. Na análise fonética, Carneiro informa que o “s” tem a mesma sonoridade 

que em português, no entanto, ao falar de Xampanã, ele diz que originalmente seria 

Sapônan e que o p em nagô vale kp. Ora, a forma abrasileirada não faria sentido, mesmo 

seguindo o esquema fonético proposto por ele.  

Edison Carneiro se vale do uso do itálico sempre que menciona uma palavra de 

origem africana, seguida de sua tradução, ou conceitos próprios das ritualísticas, como 

“obrigações” ou “dar comida de santo”. Além disso, ao longo de alguns artigos desse 

primeiro caderno, Carneiro observa outros fenômenos linguísticos quando, por 

exemplo, levanta a hipótese de Oloxum e Oxum serem a mesma entidade, uma vez que 

“a prótese é quase uma língua nagô” (1991, p.46).  
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Sobre a língua banta, Edison Carneiro não realizou, pelo menos até onde foi 

possível observar, nenhum estudo, inclusive em seu artigo sobre os candomblés de 

caboclo presentes no primeiro livro, ele diz que para registrar as canções usou “as 

mesmas regras da ortografia nagô” (1991, p.64). 

Neste artigo, ele efetuou alguns registros de música para explicar como se dá a 

ritualística nesses terreiros. Na primeira parte, o “despacho de Exu”, ele registrou “Sai-

te daqui, Aluvaiá / que aqui não é teu lugá / Eu não quero ver-te aqui / na mesa de 

Apanaiá” (1991, p. 62) — aqui vemos a apócope de lugar/lugá com a marcação 

fonética, seria uma questão de variação da fala ou apenas para rimar com Aluviá ou 

Apainaiá?  

Outra estrutura registrada nos cantos bantos por Carneiro é do metaplasmo por 

acréscimo, quando ele registra, por exemplo, que ao chegar nos candomblés de caboclo 

o caboclo é saudado com “Ele já chegou / Ele já chegou / Ele já chegou d’Aloanda” 

(1991, p.63) e informa que “Aloanda é uma corruptela de Loanda (…) capital da 

Angola” (1991, p.63). 

Os cantos registrados em português são aqueles usados pelas pessoas que não 

estão incorporadas com as entidades, e os registrados cantados por pessoas que estão 

incorporadas são apresentados em língua africana ou numa mistura, como se observa na 

música cantada pelo caboclo para pedir licença, “Ai, Ai, d’Angola / Dono da casa como 

xavêrá (ou xôvêrá) nangê, / Dono da casa como xavêránangê / Dono da casa como 

xavêrátatê” (1991, p.63). Aqui se percebe que o etnógrafo fica em dúvida com relação à 

sonoridade correta, xavêrá ou xôvêrá. 

Tomando como base o artigo sobre a língua nagô e a informação de que os 

cantos foram registrados seguindo a gramática nagô, entende-se o uso excessivo do 

acento circunflexo no “e” e no “o”, segundo Carneiro as vogais “e” e “o” apresentam as 

modalidades “e”, “é”, “ô”, “ó”, não sendo conhecidos os “e” e “o” mudos do português 

(1991, p.111). 

Uma outra forma de linguagem que também aparece nas obras, tal como na obra 

de Lydia Cabrera, é a linguagem com/do santo. Ao longo dos escritos presentes no 

primeiro livro, Carneiro apresenta os dias de culto de cada orixá e a forma de agradá-

los. 



118 
 

Assim, a Exu cabe o primeiro dia da semana e o padê, a primeira comida das 

festas e que é importante fazê-lo para que tudo transcorra bem. Já a Ogum e Oxóssi, 

lhes são reservadas as quintas-feiras. A Iemanjá e a Oxum estão dedicados os sábados. 

Sobre Iemanjá, aprendemos ainda que a ela são entregues alguns presentes, como o 

leque, pó de arroz, fitas, pentes, frascos de perfumes e que se esses não afundam ao 

entrar na água, significa que a entidade não aceitou o agrado. 

Outra forma de linguagem retratada por Edison Carneiro está bem vinculada ao 

simbolismo e diz respeito aos otás, pedras consagradas que representam as divindades 

do panteão negro. Segundo ele, essas pedras ficam localizadas do lado de fora do 

terreiro e os fiéis, ao entrarem, pegam terras dessas pedras e se benzem. Além disso, há 

também a linguagem dos colares, é possível distinguir os santos de cada pai de santo 

por sinais exteriores, pois cada colar apresenta uma cor correspondendo ao orixá, os de 

Oxalá, se valem do branco; os de Xangô, do branco e vermelho. 

A última linguagem, Ifá, é apresentada no primeiro artigo do livro Religiões 

Negros. Mais do que uma linguagem, Ifá é o deus da adivinhação que tem relações 

próximas a Exu. Entendo Ifá como uma linguagem, pois, somos informados que o 

babalaô lê a sorte ou dá conselhos aos consulentes após jogar o obi (noz de cola) ou o 

rosário de Ifá. Assim sendo, através da materialidade dos objetos jogados, deus Ifá fala 

ao crente e o babalaô se apresenta como um tradutor dessa fala. Em outro artigo, ao 

abordar mais uma vez Ifá, essa fala de Ifá só acontece depois de orações mágicas, o que 

denota a presença do suprarreal, do mágico, no tempo profano. 

Em Negros Bantos, seu segundo livro, Carneiro explica melhor como fala Ifá, 

ele diz que se a esteira se mexe para um lado é sim, para outro, não, mas se ela se 

empolga com a pergunta “dizem os negros… — bate palmas” (1991, p.149). Em 

Candomblés da Bahia ([1948], 2008), Carneiro estabelece a relação de Ifá com Exu; 

estão sempre juntos, uma vez que Ifá traz através da linguagem sagrada recado dos 

orixás aos homens e Exu é responsável pelo caminho inverso, levando os recados dos 

homens aos orixás. É importante destacar que esse livro foi publicado pela primeira vez 

em 1948, quando Carneiro já morava no Rio de Janeiro havia nove anos e no texto 

sobre Exu e Ifá, afirma que o jogo de Ifá já tinha sido registrado por João do Rio e que 

Exu Caveira é tido como protetor do cemitério de Irajá. Assim, se os escritos da década 

de 1930 buscavam dar conta do imaginário africano presente na Bahia, a partir da sua 
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ida para o Rio de Janeiro o autor se posiciona cada vez mais ao lado de um ideal de 

afro-brasileiro. 

Não menos importante, está presente também a linguagem dos corpos. Carneiro 

em “Presentes à mãe d’água”, que veio à luz em jornal em 1934, e como apêndice de 

seu primeiro livro, ao narrar a chegada dos santos no corpo das crentes, nota a presença 

incessante das palmas (1991, p.108) e como as negras ao incorporarem pinoteiam nos 

barcos. Logo em seguida relata que a procissão volta para o terreiro dançando e que é 

pela dança que a dona da casa “provoca o santo de uma negra, alta, bonita e alegre” 

(1991, p.109). 

Olhando mais atentamente para o segundo livro, Negros Bantos, uma grande 

diferença com relação ao primeiro é o registro de pontos (músicas religiosas) em 

português. O autor explica que os negros bantos chamam os orixás nascidos em África 

de santos e os nascidos no Brasil de caboclos. Percebe-se a questão da linguagem 

presente através da nomenclatura diferente entre os deuses nascidos em terras distintas. 

Curiosamente, nota-se um movimento sincrético ao olhar o texto “O ministro da 

guerra”. Se Ogum já era uma divindade existente na cultura jeje-nagô, entre os bantos 

ele vai ganhar “funções guerreiras” nunca dadas pelos nagôs — por mais que Carneiro 

considere a cultura nagô mais forte/enraizada/atávica, é o imaginário guerreiro banto 

que prevalece para Ogum no Brasil de hoje. 

Os registros dos cantos para Ogum que Carneiro faz nos terreiros de caboclo 

revelam que esses cantos contam a história de Ogum na perspectiva banta, então eles 

informam que Ogum é um “caboco guerreiro, Ministro da Guerra” (1991, p.152) e em 

uma espécie de mestiçagem, mas se filiando a um espaço imaginário africano. “Sou eu, 

Ogum do Cariri! / Sou eu, sou eu, Sangue Reá / Eu sou filho / Eu sou neto d’Aruanda” 

(1991, p.154). Em texto de 1957, presente em Ladinos e Crioulos (2019 [1964]), 

Carneiro explica que o termo Aruanda é uma corruptela de Loanda, em referência à 

capital da Angola, São Paulo de Loanda. Analisa essa lembrança de África, presente nas 

macumbas e capoeiras brasileiras, e conclui: “Com o correr dos anos, a palavra deixou 

de designar o porto de Angola para abarcar, ambiciosamente, toda a África, misteriosa e 

adorável região de paz que se transformou, para o negro, em Terra Prometida” (1991, 

p.92). 
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Aruanda entendida como uma terra prometida também está presente na canção 

Aruanda composta por Geraldo Vandré. Nesta canção, o compositor faz um jogo entre 

Luanda, porto de Angola, onde é deixado tudo que é triste, e Araunda, onde tudo é 

beleza e não há mais tristeza. 

Em “Dona Maria”, algumas canções registram o culto de Iemanjá, em que  essa 

entidade é uma princesa “reá” e “rainha das ondas do má!” (1991, p.158), Carneiro 

registra de forma fonética o canto que escuta, com a apócope do “r” e o acento agudo 

demonstrando a tonicidade. Nos cantos registrados nesse texto, aprendemos ainda 

outros nomes de Iemanjá, “mãe d’água”; “Janaína”, “Dandalunda”; na canção em que 

são registrados esses nomes, a mãe d’água vem para brincar com os seus filhos: “Brinca 

a Sereia, / brinca a mãe-d’água, / Brinca Janaína, / brinca Dandalunda / na aldeia” 

(1991, p.161). O uso do verbo brincar é entendido pelo autor como algo característico 

de uma orixá que é mãe de todos, logo ela vem “brincar com seus filhos como uma mãe 

de verdade” (1991, p.161). 

É preciso atentar para o verbo escolhido pelo autor para marcar a presença de 

Iemanjá nos terreiros: brincar. Essa noção do brincar é extremamente presente na 

cultura popular brasileira. Podemos ver os brincantes no carnaval, nos afoxés, no 

bumba-meu-boi, nos reisados, nos frevos, entre outras manifestações populares; nessas 

brincadeiras, o brincante coloca a sua roupa (brinquedo) e assume uma personagem e a 

partir daí se inicia o evento (brincadeira). O mesmo acontece nos terreiros, nos quais, 

durante as sessões, a filha incorporada assume a personagem Iemanjá ou qualquer outro 

orixá, muitas vezes com vestimenta apropriada. Essa semelhança entre os brincantes das 

manifestações populares e o culto de matriz africana já fora percebido por Edison 

Carneiro que, em texto de 1934, ao descrever uma festa de Iemanjá, afirma: “Vamos 

para a Mata escura, pela linha do bonde até o candomblé do Oxumaré (…). O canto 

agora é parecido com uma festa de Reis. (…) Os passageiros pensarão que formamos 

um afoxé que se dirige para o Rio Vermelho, onde há festa” (1991, p.108). 

Outra característica presente nos brincantes da cultura popular e nas festas 

religiosas do terreiro é a ausência de um público tal como ocorre nas manifestações, 

entre os brincantes e o público não há um distanciamento, o público é chamado para 

brincar junto com os brincantes e o mesmo acontece nas festas de santos, nas quais os 

Orixás ali presentes se dirigem ao público assistente, saudando-o e muitas vezes 

chamando para a roda ou até mesmo permitindo que o público se junte à procissão, 
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“Fechando a marcha, a gente mais diversa do mundo. Negros, mulatos, soldados, 

mulheres de saia, cabrochas, o diabo. Até um tipo de rua, que carrega um pedaço de pau 

como se fosse bengala e tem uma pose de aristocrata antigo…” (CARNEIRO, 1991, 

p.108). 

Finalmente, em “Orixás nascidos no Brasil”, Edison Carneiro demonstra ciência 

da novidade que traz com a publicação de Negros Bantos. Como dito, neste livro 

especificamente ele afirma que os negros bantos que aportaram na Bahia criaram uma 

série de orixás ainda não registrados por observadores baianos. É preciso levar em conta 

que esse discurso o favorece na medida em que o autor buscava seguir publicando sob a 

editoração de Arthur Ramos e precisava trazer elementos novos que gerassem interesse 

do “sêo Ramos”. 

Neste artigo, Carneiro mostra que apesar desses caboclos terem nascido no 

Brasil, eles se filiam a uma origem africana, seja por dizer que vieram de Angola ou 

porque, ao chegar em terras brasileiras, dizer que estão chegando na “sua aldeia”, a 

aldeia dos senhores, estes sendo os brasileiros. O autor ainda registra a presença de 

Caipora nos cantos dos terreiros por ele visitados, além de Tupi e Tupinambá o que faz 

com que ele defenda a ideia de que essas entidades são frutos da fusão da cultura banta 

com a ameríndia.  

 

3.4 A questão do sincretismo 

 

A questão do sincretismo está bastante incorporada por Edison Carneiro, não 

apenas nos três textos intitulados “Sincretismos”, presentes cada um em um livro: 

Religiões Negras, Negros Bantos e Candomblés da Bahia, mas também nos textos que 

falam sobre os diversos orixás e rituais. No primeiro texto sobre o sincretismo, Carneiro 

assinala que não se trata de um processo exclusivamente brasileiro, que esse fenômeno 

já ocorrera antes, desde o primeiro contato com os europeus, anterior à chegada no 

Brasil. Como resultado do contato intenso entre diversas etnias após o tráfico negreiro 

— e também já durante a travessia nos tumbeiros —, ocasionando o que ele denomina 

de fusão de mitologias, o que culminou no desaparecimento de algumas, sendo o 

catolicismo no Brasil o finalizador da obra sincrética. É importante destacar que, apesar 
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de abordar a questão do sincretismo, neste primeiro texto o autor ainda se mantém preso 

às categorias de pureza e impureza. 

No segundo texto, ao olhar mais detidamente a cultura banta, Carneiro pontua 

que tal como os nagôs, o sincretismo com os santos católicos se fez presente, mas entre 

estes, além disso, ocorreu também a apropriação da história sagrada segundo a Bíblia. 

Para justificar seu posicionamento, o autor apresenta canções com a presença da arca de 

Noé, do Rio Jordão, entre outros. No entanto, nesse texto o autor se desapega da 

categoria de pureza e impureza, talvez porque não busque mais encontrar a África, mas 

sim a “mitologia afro-brasileira” (1991, p.194). Além disso, apresenta um olhar menos 

preconceituoso com relação à influência do catolicismo nas religiões negras baianas, 

uma vez constatada a imposição, pela força da lei, da crença católica até o Império. 

Ainda nesse segundo texto, o autor salienta a influência do espiritismo 

kardecista nas ritualísticas de algumas sessões de caboclo, as quais eram, até então, 

vistas pelo intelectual baiano de forma negativa; agora aparecem adjetivadas como “de 

aspecto interessantíssimo” (1991, p.194). Em sua conclusão, dando ênfase em uma 

criação nacional, Carneiro conclui que as influências da religião católica, espírita e da 

mítica ameríndia “criaram” (grifo do autor, 1991, p.195) e mantêm vivos os 

candomblés afro-bantos. 

No terceiro texto, presente no livro que veio à luz onze anos depois, em 1948, a 

posição de Carneiro enquanto defensor da cultura religiosa que já se percebia desde o 

Congresso Afro-Brasileiro de 1937 e a criação da União das Seitas Afro-Brasileiras, 

fica ainda mais evidente já que, com a criação da união das seitas, Carneiro pretendia 

evitar as batidas policiais que os templos de candomblés sofriam. Nesse texto, ele 

escreve: “A assimilação com o catolicismo continua a verificar-se até hoje, e até em 

maior escala: tendo começado como um subterfúgio para escapar à reação policial, que 

de vez em quando se encarniça contra os candomblés…” (2008, p.51). 

Ainda nesse texto, Carneiro verifica que se a simbiose das religiões de origem 

africana com o catolicismo não é difícil de ser percebida uma vez que se exterioriza, o 

mesmo não pode ser dito com relação à fusão entre os imaginários das diversas etnias 

africanas que para cá vieram, tornando difícil perceber a qual nação o candomblé 

pertence. Ele ainda informa que todas as casas acabam por “tocar” para todas as nações, 

ou seja, apresentar uma multiplicidade de rituais e não mais uma “pureza”, uma vez que 

o chefe de cada terreiro pode ter sido antecedido por um chefe de nação diferente e 
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precisa render homenagens ao seu antecessor, ou ainda, prestar homenagens a grandes 

nomes de outra nação, dançando e cantando como eles.  

Assim, se em 1936/1937, Carneiro percebia o Engenho Velho e o Gantois como 

reduto de uma pureza nagô — e por isso africana, uma vez que nos seus estudos 

iniciais, ele considerava a nação nagô a mais resistente à mestiçagem —, em 1948, ele 

já conseguia notar a fusão de outras etnias nesses candomblés antes tidos como puros. 

Outra influência do sincretismo é a presença dos chamados encantados, os quais 

correspondem aos já citados caboclos que se caracterizam por modificações dos orixás 

nagôs e voduns jejes bem como por influência dos negros de Angola, os deuses 

indígenas brasileiros, como Tupã. Esses encantados ainda contam com a influência 

espírita e com a divinização dos animais, como o Martim-Pescador. 

 

3.5 Outras permanências da cultura de origem africana registradas por Carneiro. 

 

Apesar de até o momento estar abordando estritamente a questão religiosa, este 

trabalho tem por objetivo observar os elementos simbólicos da cultura negra africana 

que foram transportados para Cuba e para o Brasil. Até o momento abordei os aspectos 

religiosos que constituem a maior parte dos livros do Edison Carneiro que me propus a 

analisar. No entanto, em Negros Bantos, o autor baiano aborda também outros 

elementos por ele intitulados “Folclore”, que mostraram outras permanências, sendo 

elas: o samba, a capoeira de Angola, Batuque e o testamento de boi. 

Essas outras permanências aparecem como uma segunda parte do seu livro 

dedicado ao estudo dos negros bantos, tido por Carneiro como inferiores e mais 

suscetíveis a perdas ocasionadas pelo choque entre culturas do que os nagôs. Esse 

interesse de Carneiro por assuntos para além dos religiosos terá destaque em outras 

obras do autor como: A sabedoria popular, publicado em 1936; Samba de umbigada, 

em 1961; e Folguedos Tradicionais, em 1962.  

A permanência banta na Bahia, além dos espaços religiosos, pode ser percebida 

em outras sete instâncias: samba, capoeira de Angola, batuque, festas de boi, louvor a 

São Benedito, cucumbis e festas do Imperador do Divino. 

O primeiro artigo se dedica ao samba, que no restante do Brasil, segundo 

Carneiro, se chama batuque. Neste artigo, usa estratégias como o registro através da 
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memória e a valorização do passado como um tempo de manifestações mais puras. 

Assinala que o samba já é há muito conhecido, Manuel Querino já falava ao descrever 

os sambas de segundas-feiras do Bonfim de antigamente e que ele mesmo desde garoto 

conhecia. Tornando ainda mais evidente essa valorização do passado, o Largo da 

Piedade era o local favorito para as rodas de samba antes de ser modernizado. 

Os instrumentos utilizados eram: pandeiro, violão e chocalho, às vezes também 

castanholas e berimbaus. E funcionava no sistema pergunta-resposta: os tocadores 

puxavam o cântico e os demais do círculo respondiam. No meio do círculo, uma negra 

dança, após alguns momentos, encostava o ventre no de outra, a “indefectível 

embigada” (1991, p.202) e essa outra a substituía. Isso acontecia durante toda a tarde e 

noite e se, ao final, houvesse alguma na roda, diziam que ela engravidaria. Em tom de 

represália, as mulheres respondiam “Alevanta, muié, com a ‘roda’ que home não sabe 

corrê!” (1991, p.202). 

O autor dá exemplos de sambas, por ele definidos como monótonos e pobres, 

caracterizados por um verso para o solo e um verso para o coro, sempre no mesmo tom, 

o que justifica só haver três passos. No entanto, há sambas considerados por ele como 

bem interessantes, entre eles: 

 

Quad’eu vejo mulé magra 

Trabaiá a semana inteira 

Quando chega a segunda-feira,  
Procura as caderas… 

— Não acha! 

Procura as caderas… 

— Cadê elas? 
Procura as caderas… 

— Fugiu! 

(1991, p.203) 
 

Nesse registro, além de algumas características já mencionadas, como o uso do 

agudo e a apócope do r em trabalhar, para marcar a forma de fala, bem como em 

mulher, há ainda outras marcas de oralidade, o não uso do “lh” e sua forma oralizada, 

bem como o uso da palavra “caderas” para se referir aos quadris da mulher. Além disso, 

a canção registra a rotina do samba de segunda-feira e faz uma crítica ao trabalho 

exaustivo da mulher negra, que depois de trabalhar a semana inteira não consegue se 

divertir e sambar, pois está tão cansada que não acha as “caderas”. 
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Essa rotina dos sambas de segunda-feira segue viva, na cidade do Rio de Janeiro, 

em clubes como o Renascença, também conhecido como o samba do trabalhador, bem 

como na música Segunda-feira de Moarcy Luz. A segunda-feira é aí retratada como um 

dia para festejar “Segunda-feira chegou / pro coração festejar (…) Segunda-feira que faz 

/ A zona norte feliz” e é possível perceber mais uma vez a inserção do sagrado no 

profano, “Segunda-feira chamou / O trabalhador pra sambar / Até meu santo tirou / O 

dia pra vadiar”. Reiterando a importância do samba e da “vadiação”, é perguntado “Sem 

batucada doutor / o que será do país?”. Assim, é possível afirmar que a relação entre 

samba e trabalho, sendo o primeiro uma forma de lidar com a exaustão do segundo e 

uma forma de resistência histórica dos explorados, “Mostrando que o Samba jamais se 

rendeu”. 

Carneiro ainda registra os concursos que aconteciam nas rodas de samba, nos 

quais os espectadores angariam entre si uma certa soma de dinheiro e aquele que melhor 

dançar leva o dinheiro recolhido, “Vou bulir pra ganha / Já ganhei um vintém / já ganhei 

um tostão” (1991, p.207). Em outro samba, Cadê a chave, nega?, também utilizado em 

concursos, o samba não é cantado pelo solo e coro e sim pelo dançarino, que procura a 

chave do baú, baú este onde está o tesouro: dinheiro a ser recebido. A chave está no 

meio da roda, é o próprio samba no pé. Neste samba, a negra que deseja ganhar o 

dinheiro chama por ajuda dos santos, “Aí, meu São Crispim! / A chave de prata / Cadê 

esta chave, meu Sinhô do Bonfim?” (1991, p.207). 

Alguns sambas trazem reminiscências da escravidão, “Toca fogo na cana… / — 

No canaviá! / Quero vê laborá… / — No canaviá! (…) O moinho pegou fogo… / — No 

canaviá / Queimou o melado…”. Neste samba está retratado uma das possíveis 

vinganças dos negros escravizados, queimar o canavial, impedir o trabalho e gerar 

prejuízo para o senhor com a queima do melado. Na leitura de Carneiro desse samba, o 

negro quer ver o fogo trabalhar no canavial e se rejubila com o prejuízo causado (1991, 

p.208). Outro samba que retrata a época da escravidão é: 

 

Sinhá mandou eu vende 
— olelê! 

(mas não quer que eu merque não…) 

Bolinhos, 

Mas não é da ronda ê, 
Queimadinhos também. 

Olh’a negra cativa 
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Que vai em função. 

Correia que fala 
Quand’é ocasião… 

Olelê, meu Senhor Deus-Menino! 

Vala-me Deus do meu coração! 
(1991, p.209) 

 

Neste samba, as referências são ainda mais claras, seja pelo uso do termo sinhá, 

forma que os negros cativos se referiam a suas senhoras, a presença da escrava de 

ganho, que vendia doces na cidade e a referência à correia, o mesmo que chicote, que 

era usado para açoitar os negros; logo em seguida a negra pede que Deus valha por ela. 

Outro samba retrata a experiência das batidas policiais nos eventos negros, com 

a desculpa de moralizar os costumes: “A gente qué samba / mas a poliça contrareia…” 

(1991, p.210). A perseguição policial pode ser uma das causas da retração do samba nas 

cidades, fazendo-o se restringir a “quatro paredes de uma casa de sopapo…” (1991, 

p.210). 

No artigo sobre capoeira, Carneiro afirma que esse divertimento é tão antigo 

quanto o tráfico de negros bantos. Na Bahia, ela é chamada pelos negros de vadiação. A 

lei da vadiagem, instaurada no Brasil em 1941, aumentou a perseguição à cultura negra 

de forma geral, samba, capoeiras, umbandas e candomblés, enfim, nas festas populares. 

O autor faz uma espécie de inventário de tipos de capoeiras, e mais uma vez se 

utilizando da categoria de pureza, afirma que a capoeira de Angola lhe parece a mais 

pura e serve como paradigma de análise. 

Antes de iniciar a luta, é formada uma roda tanto com a orquestra, na qual o 

berimbau é imprescindível, quanto com os lutadores que se ajoelham em frente à 

orquestra, em silêncio. Nesse momento os cantadores entoam:  

 

Tava no pé da Cruz / fazendo a minh’oração / quando chega Catarino, 
/feito a imagem do cão. / Ê, ê Aruandê! / Iaiá, vamos embora / Iaiá, 

pelo mar afora! / É faca de ponta, / Iaiá é de furá. / Iaiá joga pra cá, / 

isiá joga pra lá / Ê, ê viva meu mestre, iaiá, que me ensinou, ioiô, a 

maladrage, iaiá, a capoerage! Iaiá, vorta do mundo, ioiô, que o mundo 

dá. (1991, p.212-213) 

 

Na percepção do povo, nesse momento os jogadores estão rezando ou esperando o 

santo; assim é possível notar a presença do sagrado no profano. Essa reza começa com o 

negro ao pé da cruz fazendo oração, para em seguida chamar por Aruanda que está 
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presente nos cantos de terreiro. É possível notar a relação entre a capoeira e a 

malandragem, ambas ensinadas pelo mestre. Essa relação fica mais evidente ao se 

observar que, no século XIX, a constituição das maltas de capoeira se dava através da 

transformação de “moleques de rua” em “caxinquelês”, lutadores de capoeiras, através 

de um processo de ritualização. Até 1860, a capoeira era praticada por escravos e 

mulatos urbanos; a partir de então, começa a ser praticada também por imigrantes e 

negros livres. Na década de 1870, os capoeiras passam a ser duramente perseguidos; a 

luta torna-se parte do rol de crimes, o que se mantém até 1932, quando é 

descriminalizada no governo de Getúlio Vargas. Na mesma época, os intelectuais 

brasileiros passavam a valorizar a influência da cultura negra e estava em voga a busca 

por um projeto de identidade nacional20. Com o passar das décadas, a capoeira sofreu 

um processo de internacionalização, de acordo com José Luiz Cerqueira Galvão (2006), 

esse processo teve início na década de 1970, quando muitos capoeiras passaram a viajar 

para o exterior e participar de grupos folclóricos em busca de maior qualidade de vida e 

prestígio. Na década seguinte, começaram a ter mais visibilidade influenciando 

inclusive movimentos de rua norte-americanos, como o break. Galvão pontua ainda que 

a diáspora dos capoeiras vem contribuindo para um maior interesse dos estrangeiros na 

cultura brasileira, uma vez que muitos deles vêm ao Brasil conhecer os grandes nomes 

do jogo-luta. No entanto, o autor levanta a questão do embate entre a necessidade de 

profissionalização desses mestres e discípulos que vão ao exterior e precisam responder 

aos desejos da atualidade tais como: a “espetacularização”, a “mercadoria étnica”, a 

“musculação” e a “folia de espírito”; e as bandeiras defendidas pelos precursores: o 

improviso, a oralidade, a improvisação, a “mandinga” e a resistência cultural, bandeiras 

já presentes nos registros de Carneiro sobre a capoeira. 

O autor baiano apresenta ainda cinco cantos de que se lembra dos tempos de 

menino, acrescentando outros, recolhidos por ele, chamados de novos, os quais define 

como instrutivos. No primeiro, além do uso de Aruanda, merece destaque a presença da 

expressão “mandingueiro”. No segundo, “Dona Maria, como vai você? Vim de má pra 

te vê / Você como passou?” (1991, p.215), Carneiro afirma que Dona Maria é a forma 

de se referir a Iemanjá nos candomblés afro-bantos da Bahia, mas estranha o capoeirista 

vir do mar para vê-la e se questiona o porquê. Aqui podemos imaginar que na verdade 
 

20 Para saber mais sobre as maltas de capoeira no século XIX, conferir: SOARES, Carlos Eugênio Líbano. 

A negregada instituição: os capoeiras na corte imperial (1850-1890). 1993. 2v. Dissertação (mestrado) 

- Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas, Campinas, SP. 

Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/279422>. 
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os versos depois de “Dona Maria, como vai você?” representem na verdade a resposta 

de Dona Maria ou ainda que eles digam mais, que esse capoeirista seja um homem de 

mar, um pescador e foi se encontrar com Dona Maria nos terreiros espalhados pela 

cidade. Os dois últimos cantos trazem a influência das crenças de terreiros nas rodas de 

capoeiras, falam da relação de São Bento com a cobra, na Bahia (segundo Carneiro, São 

Bento é o protetor contra picada de cobras). 

Em todos os cantos registrados por Carneiro, é possível perceber operações aqui 

já explicitadas, a presença do sincretismo, Dona Maria e o negro estar no pé da cruz 

fazendo uma oração e também o processo de mitificação de uma pessoa comum, por 

exemplo, “Desidério de Sauípe / ó cabra pra amarrá / quand’da um nó escond’a a ponta, 

/ não há quem possa desatá”, sendo Desidério um conhecido capoeirista baiano. 

Em “Batuque”, Carneiro explica que essa é outra forma de luta, que nos anos de 

1930 só existia no interior; afirma que Clóvis de Amorim apresenta uma descrição dessa 

atividade no bairro de Cachoerinha, onde chamava-se batuque-boi. Apresenta algumas 

cantigas que, segundo ele, são quase onomatopaicas.  

Nas letras dessas canções é persistente a referência ao período da escravidão, 

“Meu sinhô mandou vendê…” (1991, p.223), além das marcas de oralidade e a menção 

a Aruanda, “Aruandê, / ‘caba de morrê…” (1991, p.223). O objetivo na luta é não cair, 

por isso, muitos batuqueiros se mantinham sobre uma única perna, com a outra no ar, no 

olhar do autor baiano: “tentando voltar a uma posição primitiva” (1991, p.223). 

“Testamento de boi” talvez seja o artigo mais importante de Negros Bantos, pois 

logo no primeiro parágrafo há uma guinada na nomenclatura: o autor deixa de se referir 

a uma cultura africana ou afro-brasileira para se referir a festas populares no Brasil de 

origem banta, mas com influências europeias e ameríndias (1991, p.225), ou seja, pela 

primeira vez na obra surge a percepção de uma cultura de origem africana como 

nacional. A festa de boi na Bahia gira em torno da morte do boi; apesar da forma mais 

simples na Bahia, nunca falta o testamento do boi, que é feita em versos onde o animal é 

dividido entre os presentes e o vaqueiro.  

Nessa encenação, a estrutura é de solista com o coro, composto pelas pastoras. 

Ao ser perguntado quem matou o boi, responde que foi “a carrocinha do governadô” 

(1991, p.227). Seria mais uma referência à perseguição policial sofrida pelos negros? 

Ao descrever o vaqueiro, Carneiro observa que “fala uma língua embolada, como um 
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africano com poucos dias de Brasil, pondo o prefixo des à frente de quase todas as 

palavras, — o desboi, a destrasera, a descoisa, etc.” (1991, p.231) e em nota questiona 

se seria lembrança de prefixo quimbundo. 

Carneiro afirma que, mais do que um repasto totêmico como propõe Ramos, a 

divinização do boi ou, na falta dele, de qualquer outro animal útil, apresenta relação 

com os povos que chegaram a um estágio superior de pastoreio e de agricultura no 

desenvolvimento econômico. Há um certo paradoxo nas ideias de Carneiro, que 

considerava o banto o mais atrasado, ao mesmo tempo afirmava que o testamento de boi 

de origem banta representava um estágio superior de desenvolvimento econômico. 

Ao finalizar esse artigo, o último do livro — a não ser por um apêndice sobre as 

sessões de caboclo —, Carneiro, numa resposta direta a Ramos, aponta que “o 

totemismo não caiu do céu, mas foi determinado pela evolução das forças produtivas da 

sociedade…” (grifo do autor, 1991, p.231). Verifica-se mais uma diferença com relação 

ao primeiro livro, Religiões Negras: se em carta a Ramos ele prometia deixar o velho 

Marx de lado para garantir a publicação de sua primeira obra, nesse segundo livro, em 

especial nesse artigo, além de não deixar Marx e suas categorias de lado, ele se utiliza 

do marxismo para responder ao próprio Ramos. 

Na década de 1970, mais precisamente em 1972, vem à luz uma obra de Edison 

Carneiro que pode ser considerada um desdobramento desses estudos iniciais, 

Folguedos Tradicionais, no qual faz um estudo sobre as festas tradicionais: danças e 

bailes, desfiles e cortejos, jogos e sortes, autos e burleta popularesca, além de alguns 

documentos. Nesse estudo, ele traz todos os textos aqui apresentados acrescidos de um 

“O jogo da capoeira”, no qual, além de apresentar um apanhado histórico sobre o jogo, 

em especial no Rio de Janeiro, desde a época do Império, nomes de grandes 

capoeiristas, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro e a descrição dos principais 

golpes. Cabe lembrar que, em 1972, Edison já morava havia vinte e um anos no Rio de 

Janeiro. 

Entre os nomes dos grandes capoeiristas na Bahia, está o nome do pescador 

Samuel Querino dos Reis, o que pode fornecer algumas pistas favoráveis sobre a 

hipótese anteriormente levantada, quando na canção da roda, o solista diz que veio do 

mar ver Iemanjá. Na conclusão do artigo, Carneiro defende que a capoeira se nutria e se 

nutre de outras lutas e jogos individuais, tal como o Batuque na Bahia, a pernada no Rio 

e a punga e o tambor de crioula no Maranhão. 
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Dentre os documentos, um deles merece ser citado nessa seção, a “Carta do 

Samba”, publicada em dois de dezembro de 1962, após o I Congresso Nacional de 

Samba. Ela tinha por intenção “coordenar medidas práticas e de fácil execução para 

preservar as características tradicionais do samba sem, entretanto, lhe negar ou tirar 

espontaneidade e perspectiva de progresso” (1982, p.161). A data de dois de dezembro 

passaria a ser, dois anos depois, oficializado como o dia nacional do samba. 

Na carta, interessa em especial o primeiro parágrafo, pois nele percebe-se uma 

mudança de postura por parte do pesquisador baiano. Se em suas obras da década de 

1930 as mudanças e diversas influências eram percebidas como uma forma de 

degradação da cultura originária que levariam ao fim daquela cultura, nesse momento, 

quase trinta anos depois, são percebidas como formas de progresso e adaptação, “o 

samba, legado do negro de Angola trazido ao Brasil pela escravidão, se encontra num 

processo de adaptação que está longe de se ter estabilizado em constâncias definitivas 

ou finais (…) o samba alarga  as suas fronteiras, avantaja seus horizontes, multiplica e 

renova suas energias” (1986, p.161). Em suma, para o intelectual Carneiro da década de 

1960 o processo de mestiçagem, antes percebido de maneira negativa, acaba sendo 

valorizado e permitindo a manutenção do samba.  

No entanto, ao longo da Carta, reforça que essas adaptações e mudanças, 

enxergadas como multiplicadoras e renovadoras de energia, só são percebidas assim 

caso sejam mantidas algumas características próprias do samba, por exemplo, o 

emprego da síncopa. Em outras palavras, Carneiro se aproxima muito mais da defesa de 

um processo de transculturação, pois prevê e defende a permanência de determinados 

elementos no encontro de nossa cultura nacional com a estrangeira, como o samba-

bolero, “é aconselhável que tanto o compositor como o intérprete jamais se esqueça, 

(…) que o samba-bolero deve ser, (…) mais samba que bolero. Do contrário, teríamos 

uma desnacionalização e descaracterização do samba” (1982, p.162). 

 

3.6 Algumas considerações sobre os congressos afro-brasileiros e o olhar de 

Carneiro sobre o estudo do negro. 

 

O I Congresso Afro-Brasileiro, realizado em Pernambuco, em 1934, foi 

organizado por Freyre e Ulysses Pernambucano Melo Sobrinho, primo de Freyre e 

médico psiquiatra que, desde 1930, orientava uma série de estudos sobre as seitas 
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africanas. Assim, esse congresso foi marcado por uma forte presença de estudos que 

centravam a questão do negro no âmbito da medicina psiquiátrica e apresentavam 

propostas restaurativas e curativas para a questão racial21. 

Todavia, contou também com outras visões, mais culturalistas e abertas a uma 

nova perspectiva para a interpretação do Brasil enquanto nação mestiça, na qual a 

mestiçagem não era percebida como um elemento de degradação social. Dentre esses 

nomes, destacaram-se Jorge Amado, Mário de Andrade e o próprio Edison Carneiro. 

Assim sendo, o I Congresso Afro-Brasileiro, ao mesmo tempo que representou a 

reivindicação do negro como um objeto de reflexão mais sociológica e cultural, ainda 

manteve fortes tintas biológicas e médicas, defendendo uma espécie de tutela médica 

dos grupos afro-brasileiros. Em 1937, na Bahia, ocorreu o II Congresso Afro-Brasileiro, 

que marcou a virada “definitiva” do olhar biológico para o olhar cultural em torno das 

questões do negro, buscando a superação do racismo científico. Nesse congresso 

organizado por Carneiro, houve a tentativa de se organizar a União das Seitas Afro-

brasileiras. 

A União das Seitas, uma sociedade civil, tinha por objetivo conquistar a 

liberdade religiosa para os candomblés da Bahia e seria formada por pais e mães de 

santo que ficariam encarregados de autorregularem seus interesses, inclusive definindo 

aqueles que seriam espaços de cultos verdadeiros e aqueles lugares que seriam 

percebidos como espaços de charlatanice e exploração. 

Em 1940, Carneiro publicou um artigo sobre o Congresso Afro-Brasileiro 

realizado na Bahia, como uma espécie de balanço do que havia sido o evento. 

Inicialmente ele apresenta a crítica feita por Freyre no Jornal de Pernambuco, segundo 

a qual o segundo congresso estaria sendo feito à base de improviso, sem a seriedade 

esperada. Como resposta, ele diz que à época da crítica, os organizadores: Edison 

Carneiro, Aydano do Couto Ferraz e Reginaldo Guimarães já haviam conseguido a 

adesão de 40 terreiros. Esse número impressiona se levarmos em consideração que na 

lista de inscritos da União da Seita Afro-Brasileira contava-se com 67 terreiros, sendo 

30 de origem sudanesa, ou seja, nagô, e como vimos tinham o olhar privilegiado dos 

etnólogos de então. Sendo assim, podemos entender que ocupar o espaço do segundo 

congresso e da União das Seitas também era uma forma de negociar uma segurança para 

 
21 Cf: Rossi, Luiz Gustavo Freitas. O intelectual “feiticeiro”: Édison Carneiro e o campo de estudos das 

relações raciais no Brasil. Campinas, SP : [s.n.], 2011 
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seus cultos, em especial para aqueles que não tinham o olhar privilegiado da 

intelectualidade. 

Além disso, defendendo o caráter inovador de seu evento, Carneiro afirma que 

na época da crítica  

 

Pais e mães de santo tinham escrito, do seu próprio punho, 

comunicações interessantíssimas sobre a sua religião, que já estavam 

em nossas mãos quando das declarações do organizador do Congresso 
do Recife. Esta ligação imediata com o povo negro, que foi a glória 

maior do Congresso da Bahia, deu ao certame "um colorido único 

(2009, p.115) 

 

Em seguida, o autor afirma que esse colorido único ajudou a acabar com o 

espantalho que os candomblés ainda eram para as chamadas classes superiores da 

Bahia. Tendo um olhar mais atento à argumentação de Edison nessa resposta, tardia, a 

Freyre, é importante notar que apesar de apresentar a colaboração dos terreiros e dos 

pais de santo, Carneiro se vale de nomes consagrados da intelectualidade como 

argumento de autoridade para a presença de certos nomes negros de renome:  Anselmo, 

“que ajudou no Congresso de Recife [organizado por Freyre]” (2009, p.116); 

“Martiniano do Bomfim, companheiro de Nina Rodrigues, consentiu em presidir a 

sessão inaugural” (2009, p.116). O autor ainda lista uma série de apoios internacionais e 

nacionais. 

Ainda nesse mesmo artigo, entrando mais ainda na disputa com relação à 

primazia dos estudos afro-brasileiros, Carneiro alfineta Gilberto Freyre e diz: “O 

Congresso prestou a homenagem que devia a Nina Rodrigues — inexplicavelmente 

negligenciada pelo Congresso do Recife — proclamando-o pioneiro incontestável dos 

estudos sobre o negro do Brasil” (2009, p.118). Por fim, diferenciando-se do I 

Congresso Afro-brasileiro, Carneiro defende que o congresso da Bahia foi um certame 

popular e científico, onde homens do povo e da ciência se encontraram ombro a ombro, 

discutindo as mesmas questões que interessavam a uns pelo lado prático, pois constituía 

parte da sua vida e a outros pelo lado teórico (2009, p.119). Ao ler essa afirmativa de 

Carneiro, é inevitável pensar nos recentes Encontros de Saberes que atualmente são 

colocados em práticas por algumas instituições de ensino superior, criados pela UnB, se 

propõem a estabelecer um diálogo entre os saberes acadêmicos e a sabedoria popular, 
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no qual aqueles que até então foram objetos de estudo, ocupam o lugar de Mestres, 

ministrando aulas como professores substitutos ao lado de professores orgânicos, pauta 

essa já posta à mesa pelo II Congresso Afro-brasileiro. 

Para finalizar essa seção e esse capítulo, é importante mencionar um texto de 

Carneiro, posterior a esses escritos que aqui analisamos, da década de 1950, que 

apresenta um panorama sobre o estudo do negro no Brasil. Esse texto é importante, pois 

ajuda a compreender as mudanças de categorias, nas suas obras. Ele credita a Silvio 

Romero o chamado a perceber o negro enquanto um objeto de estudo. Chamado esse só 

ouvido por Nina Rodrigues, mas faz uma crítica, afirmando que os estudos iniciais 

olharam para o negro como o africano, sem se dar conta da realidade presente e nem 

como elementos da nossa gente, crítica essa estendida a Arthur Ramos. Essa crítica, 

aliás, serve também ao próprio Carneiro, que em seu primeiro livro utiliza-se do 

adjetivo africana para se referir às religiões negras na Bahia, algo que foi modificado, já 

na sua segunda obra. 

Em uma crítica a Ulysses Pernambucano, um dos organizadores do I Congresso 

Afro-brasileiro, Carneiro afirma que pesquisar os xangôs locais dentro da perspectiva de 

assistência a psicopatas é um erro tão óbvio que ele se recusa a comentar; define a 

década de 1950 como o momento em que há uma reviravolta dentro da etnologia e o 

negro passa a ser percebido como um “ser vivo, atuante, brasileiro em todos os 

aspectos…” (grifo no original, 2009, p.121); assinala que essas primeiras décadas, dos 

anos de 1930 a 1950, constituíram-se de muitos erros, seja pelo olhar apenas para o 

esoterismo, seja pela percepção do negro enquanto elemento à parte da sociedade 

brasileira. Conclama a recomeçar e encerrar a fase afro-brasileira percebendo o negro 

como uma das parcelas do povo, como um dos elementos do quadro social brasileiro.  

Apesar desse artigo estar presente em sua obra Ladinos e Crioulos, publicada 

originalmente em 1964, é possível perceber que a temática religiosa ainda se faz 

extremamente presente nos textos que compõem esse livro. No entanto, observando as 

obras de Carneiro dos anos de 1930, aqui analisadas mais detidamente, e outras da 

década de 1940, como Candomblés da Bahia, que foram por vezes citadas, e Ladinos e 

Crioulos, percebe-se que as diversas formas de fé e as interações entre as religiões são 

percebidas por Carneiro como um espaço de resistência histórica, social e de 

imaginário, mesmo quando o autor afirma que determinado culto está fadado ao 
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desaparecimento uma vez que essa afirmativa geralmente acompanha uma saudade de 

um tempo de outrora quando essas manifestações eram mais frequentes.  

Observando o trabalho de Edison Carneiro através de suas obras é possível 

perceber que ele, ao mesmo tempo que se apresenta como um estudioso e pesquisador 

da temática negra, se converte também numa espécie de mediador. Cabe lembrar aqui 

de Exu, trazido no primeiro capítulo desse trabalho, o senhor da comunicação e o 

mediador entre o ayê, a terra e o orum, o céu. Carneiro, tal como Exu, media a 

comunicação de forma local, entre os terreiros e a elite baiana, seja pelos artigos 

publicados em jornais, seja pelo II Congresso Afro-brasileiro, que como ele mesmo 

notou, serviu para que a elite baiana percebesse os terreiros de outra forma. Mas 

também se apresenta como um Exu dos Candomblés Baianos, na medida em que cria a 

União das Seitas Afro-Brasileiras, tornando públicas as demandas dos candomblés ao 

mesmo tempo em que denuncia uma série de batidas policiais em jornais e nas obras 

aqui analisadas.  

Não se pode esquecer ainda de mencionar o papel de Carneiro como um 

fornecedor de dados sobre a cultura dos terreiros baianos, seja a Arthur Ramos, como 

foi apontado na parte inicial desse capítulo, seja a Gilberto Freyre, que à época do I 

Congresso o considerava um especialista no assunto, ou ainda a intelectuais estrangeiros 

como Donald Pierson e Ruth Landes, a quem acompanhou a pedido de Ramos em toda 

sua pesquisa de campo na Bahia e que mais tarde daria origem ao livro Cidade das 

Mulheres. 

Por fim, cabe destacar que ao longo de seus registros, Edison Carneiro 

estabelece uma aproximação distanciada do mundo negro baiano, tal como bem pontuou 

Jorge Amado ao falar sobre Religiões Negras: 

 
Livro de quem conhece o assunto não só por leitura, não só pelo que 

leu nos outros, mas de quem conhece de contato direto. Ele é ogan, ele 

viveu naqueles meios [...] É além de tudo um estudo feito por um 
homem da mesma raça que os estudados [Ele] nada tem de diletante 

[...] Com a raça africana da Bahia, ele sofreu, ele riu em grandes 

gargalhadas [...] É um deles e assim esse estudo, esse depoimento, 
ganha em força e verdade [...] Fala um membro das religiões negras 

que é ao mesmo tempo um dos sujeitos mais cultos do Brasil. 

(AMADO, Jorge apud ROSSI, Luiz Gustavo Freitas, 2001)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Lydia Cabrera e Edison Carneiro, griots e exus 

do/no Novo Mundo 

 

No início dessa pesquisa, o que parecia fundamentar o diálogo entre os dois 

autores era a aproximação temática de suas obras. Com o desenrolar da pesquisa foi 

possível constatar que essa aproximação também se efetuou com a relação de ambos 

com o cenário intelectual de sua época, na qual o diálogo entre Literatura e Etnografia 

estava posto, seja por novas propostas científicas que estavam surgindo na Etnografia 

seja pelos movimentos de Vanguarda, que tiveram maior eco nas obras de Cabrera 

devido à experiência parisiense da autora. 

Dentre os pontos escolhidos para a construção dessa tese, além da questão 

temática, estão aqueles relacionados com o uso da oralização do texto escrito; a forte 

presença dos trabalhos de campo, não apenas em ambos os autores, mas nos demais 

intelectuais do período, como Mario de Andrade, Jorge Amado e Alejo Carpentier; bem 

como a presença do espaço-tempo mítico.  

Além disso, ambos os autores defenderam a perspectiva do outro pertencente ao 

nacional, isto é, se para as vanguardas e para a etnografia do período os aportes da 

cultura africana eram percebidos como o outro sendo colocado pelos cientistas num 

lugar de observação, através da extrema descrição realizada nos cadernos de campo ou 

sendo utilizado como fonte inspiradora pelos artistas; no caso latino-americano, esse 

outro, os aportes da cultura africana, foi percebido e valorizado como algo também 

nacional. Mesmo nos materiais intitulados por Lydia Cabrera e Edison Carneiro como 

cadernos de campo, é possível perceber a defesa desses elementos como marca de uma 

cubanidad e brasilidade. 

A percepção dos aportes de origem africana, em especial a cosmovisão, a 

religião e a musicalidade, como marcas de nacionalidades está presente nos imaginários 

cubano e brasileiro até a atualidade, seja através de representações literárias como o 

universo dos encantados em Torto Arado de Itamar Vieira Júnior seja na música como o 

grupo havanero Orishas, que já no nome carrega os orixás sagrados cubanos e se 

autoafirma como filhos de Xangô. Assim, o projeto de identidade nacional defendido 

tanto por Cabrera quanto por Carneiro, através da valorização e da defesa da cultura de 

matriz africana como formadora da identidade brasileira e cubana se mantém até a 

contemporaneidade.  



136 
 

O diálogo entre Literatura e Etnografia é de extrema importância não só pelo 

fato de que os autores aqui analisados partem desta última, mas porque grande parte da 

geração de intelectuais latino-americanos da década de 1930, ao pensarem os projetos 

nacionais, frequentemente estabeleceram esse diálogo. Para eles, a questão do outro 

estava na ordem do dia, tanto para a literatura quanto para a etnografia, de modo que 

ambas tentaram trazer à luz as questões próprias dos marginalizados, seja para contar 

“novas histórias”, seja para firmar um compromisso existencial, político e cultural com 

esses setores. Alguns desses escritores fizeram um diálogo entre a prática literária e o 

trabalho etnográfico e/ou folclórico, tais como a própria Lydia Cabrera e o brasileiro 

Mário de Andrade, antropologizando a literatura e/ou dramatizando a etnografia, e aqui 

em certa medida podemos citar Edison Carneiro. Esses intelectuais romperam as 

fronteiras entre saberes em suas produções. 

Essa transição intelectual entre duas áreas do saber, também pode ser percebida 

através da transição social entre os intelectuais que pertencem à rede de sociabilidade de 

Edison Carneiro e Lydia Cabrera, bem como àquela efetuada por ambos. Carneiro e 

Cabrera, bem como seus pares, transitaram entre a elite e o povo, entre a academia e os 

terreiros e entre os intelectuais nacionais e internacionais: Ruth Landes, Pierre Verger; 

Roger Bastide, entre outros. Assim, é possível afirmar que a produção intelectual, bem 

como a identidade intelectual de Cabrera e Carneiro, é contrastiva e situacional e resulta 

também de relações ambíguas com seus “mestres”, Fernando Ortiz, Nina Rodrigues e 

Arthur Ramos, respectivamente.  

É importante destacar que, apesar das aproximações temáticas, os materiais 

analisados apresentam uma diferença primordial de intenção em sua produção. 

Enquanto Lydia Cabrera em seu livro Cuentos negros de Cuba realiza uma produção 

ficcional a partir de um trabalho de campo, Carneiro em Religiões Negras e Negros 

Bantos intenciona, como afirma na introdução da obra, apresentar “apenas” registros de 

campo. Essa diferença perpassa pela ação intencional de ficcionalização ou não da 

cultura negra observada por ambos os intelectuais. 

Assim, Cabrera se coloca próxima ao papel de griot na medida em que, através 

da contação de histórias, traz ensinamentos e crenças dos negros que sobreviveram, 

ficcionalizando a partir da verossimilhança com seu trabalho de campo, na ilha de Cuba. 

Já Edison Carneiro se colocaria mais próximo ao papel de Exu, entendido como um 

mediador entre os mundos do terreiro e o mundo acadêmico, inclusive servindo como 
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comunicador de algumas tradições a outros pesquisadores, como procurei demonstrar 

no capítulo anterior. Ainda é importante mencionar que Lydia Cabrera, mesmo em seus 

trabalhos mais etnográficos, como A mata e Iemanjá e Oxum, apresenta os dados 

fornecidos por seus informantes de forma mais literária, dando uma sensação ficcional, 

em especial nos primeiros capítulos de A mata, nos quais é narrado, com datas precisas 

e fatos verificados, o culto à Virgen de La Regla, sincretizada com Iemanjá. 

Outro ponto de contato entre ambos os autores é a percepção de uma África 

revivida no solo cubano e brasileiro no espaço do terreiro e/ou dos rituais e religiões que 

aqui chegaram nos tumbeiros. Assim sendo, essa revitalização da África perpassa pelo 

sagrado, no qual a identidade negra e também a nacional são (re)construídas com o 

auxílio do mítico. Essa memória mítico-religiosa foi um dos mais importantes rastros, 

vestígios que o migrante nu — para usarmos um termo clássico de Édouard Glissant — 

teve acesso para recompor e reelaborar sua identidade nas Américas. Ou seja, através de 

uma memória coletiva que foi posta em contato/choque com as demais existentes no 

continente e foi reterritorializada, esse migrante nu conseguiu realizar um contínuo 

descontínuo da tradição africana, recompondo em certa medida a sua cultura e, por 

outro lado, criando uma nova cultura, em um processo de resistência-acomodação.  

Nesse sentido, Juana Elbein dos Santos e Deoscoredes M. dos Santos, em artigo 

intitulado “Religión y cultura negra” (SANTOS & SANTOS, 1977, p.103-128) afirmam 

que o sistema mítico trazido pelos africanos e reelaborado pelos seus descendentes 

apresentou um caráter transnacional nas manifestações religiosas e permitiu que os 

agrupamentos religiosos se tornassem centro de resistência cultural bem como as 

manifestações culturais que derivam das religiões. Assim, os autores defendem que a 

civilização negroafricana posta em diáspora foi expandida e reelaborada através de 

acomodações e reelaborações da religião africana, e que graças a sua plasticidade, foram 

originadas novas religiões, respostas dinâmicas ao novo contexto sócio-histórico que se 

caracterizam como o mais poderoso transmissor dos valores essenciais da negritude 

afroamericana. A partir dessa trilha, é possível compreender como Cabrera em seus 

contos parte de África, através do patakí, e chega a uma Cuba ficcional, e como 

Carneiro, aos poucos, muda seus critérios analíticos de religiões africanas para religiões 

afro-brasileiras e atualmente já vemos posta a discussão com relação ao prefixo afro.  

Nesse processo, é importante destacar que tanto em Cuba quanto no Brasil 

também houve um processo de fusão das diversas culturas africanas que aportaram no 
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Novo Mundo e que nesse processo de fusão, ao se misturarem entre si, sofreram uma 

espécie de síntese e algumas perdas, quando comparadas àquelas existentes no 

continente africano; ao mesmo tempo, esse processo possibilitou a criação de algo novo. 

Esse fato fica bem registrado por Carneiro, quando o autor baiano observa a influência 

da cultura jeje-nagô sobre a cultura banta, por exemplo. Ou ainda, quando Lydia 

Cabrera descreve o ritual que Sanune em “Bregantino, Bregantin” precisava fazer para 

manter a vida de seu filho, nesse ritual em cada dia da semana a personagem precisava 

agradar um orixá. Esse sistema em que numa mesma estrutura de culto são louvados 

vários orixás é típico do continente americano, já que, em África, cada região cultuava 

apenas um orixá. 

A reconstrução da cultura africana a partir dos terreiros também é perceptível 

nos espaços profanos trazidos pelos autores. Carneiro faz isso de forma mais clara e 

contundente quando apresenta seus estudos sobre os instrumentos e sobre a capoeira e o 

batuque africano. Nessa interseção entre o sagrado e o profano, os cânticos fazem 

referência às divindades e até mesmo à organização em roda, típica dos rituais 

religiosos. Lydia Cabrera, por sua vez, traz a presença da sacralidade no tempo profano 

quando narra a história da trabalhadora que, por não conseguir trabalhar, entrega seu 

filho à divindade das águas para ser cuidado e quase o perde por não saber falar com a 

divindade; ou ainda, quando a culpa pela traição de Dolé é de Oxum. A presença do 

sagrado no dia a dia, nas atividades rotineiras, é retratada por ambos os autores como 

próprio dos negros e, mais do que isso, constitui algo próprio da identidade nacional 

brasileira e cubana.  

Partindo desse olhar, os terreiros são percebidos como o ventre da cultura 

nacional, na medida em que dão vida a uma nova cultura. Nas obras de Lydia Cabrera, 

em sua grande maioria, são as mulheres as personagens principais e são elas que 

funcionam na maioria das vezes como as produtoras de mudanças nas narrativas. Já nas 

obras de Carneiro, essa presença feminina fica evidenciada de outra forma, seja através 

da descrição de incorporações das filhas de santo ou ainda, de forma não direta, ao 

contar com informantes femininas, como a Mãe Aninha do Gantois. Entretanto, 

Carneiro cita, textualmente, na grande maioria, informantes masculinos como 

Martiniano do Bomfim e Bernardino da Paixão. 

Esse processo de reviver a África através do mítico e do sagrado existe até hoje, 

seja nos sambas enredos, em especial nos últimos carnavais, seja na popularização de 
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pontos cantados através da MPB. No entanto, é importante considerar que a influência 

africana na cultura latino-americana, em especial a brasileira, não está restrita apenas a 

esse espaço sagrado, mas está presente também nas nossas línguas, na nossa História, na 

nossa alimentação e nas nossas letras, assim movimentos atuais que buscam apresentar 

Machado de Assis e Lima Barreto como negros e o racismo existente em obras clássicas 

como as de Monteiro Lobato são extremamente importantes para ampliar a valorização 

da cultura negra. Além disso, os estudos sobre as lideranças femininas nas grandes 

comunidades tradicionais, quilombos e terreiros, vêm apresentando referenciais 

importantes para a construção do universo social e das lutas das mulheres negras. Se 

Mãe Stella de Oxóssi e Mãe Menininha do Gantois há muito já são referências dessa 

liderança de mulheres negras, atualmente percebemos outras lideranças femininas 

negras, menos ligadas ao espaço mítico-religioso, Sueli Carneiro e Marielle Franco, 

além de um redescobrimento, ainda que pequeno, das obras de Lélia González. 

Outro ponto de aproximação está na questão do sincretismo. Tanto Cabrera 

quanto Carneiro trazem esse elemento como algo extremamente presente em seus 

países. No entanto, Carneiro faz, por vezes, um juízo de valor com relação a esse 

fenômeno, percebendo-o como uma perda, fazendo-o enxergar o passado como idílico. 

Além disso, é interessante notar como eles percebem as nuances desse sincretismo, isto 

é, não apenas notando os rastros da cultura dominante, do colonizador, com o 

catolicismo, mas também com religiões mais novas, como o espiritismo, citado 

textualmente por ambos os autores, e ainda, no caso brasileiro, com a cultura ameríndia, 

em especial nos terreiros de caboclo. 

Aqui mais uma vez é preciso recorrer a Juana Elbein dos Santos e Deoscoredes 

M. dos Santos. Apesar de na primeira camada o culto a caboclos ser percebido como 

uma influência ameríndia, em especial devido aos apetrechos utilizados e aos nomes 

utilizados por essas entidades, como, por exemplo, Tupinambá, os autores destacam que 

ele está intimamente ligado à característica africana de render culto aos donos ancestrais 

da terra. Essa característica foi notada por Edison Carneiro quando, já nos anos de 1940, 

começa a perceber cultos “misturados” e aponta como uma das causas o fato daquele 

terreiro (terra) ter pertencido anteriormente a um pai de santo de outra nação e o atual 

pai de santo precisava continuar rendendo culto aos orixás do anterior.  

Os autores ainda destacam que os cultos de Caboclo apresentam características 

essenciais do sistema africano: o sentido de continuidade, de relação com o passado, e 
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de uma relação equilibrada entre os homens e a natureza (SANTOS e SANTOS, 1977, 

p. 110). Outra característica presente até hoje nas religiões de matriz africana é o culto 

aos ancestrais, nas Umbandas é comumente representado pelos pretos-velhos, 

antepassado africano. O culto aos pretos-velhos e o culto aos caboclos não são 

correspondentes, apesar de pertencerem à categoria de ancestrais, sendo um o ancestral 

do negro e o outro da terra. O culto aos pretos-velhos foi registrado por Edison Carneiro 

em visita à Tenda de Maria Conga em 1962, no bairro de Realengo. Essas entidades são 

definidas como evocação dos velhos escravos sabidos nas coisas da África 

(CNFCP/IPHAN, 2012, p.15). 

Os pontos registrados nessa visita ao culto de preto-velho marcam a fusão entre 

o catolicismo e as práticas africanas, citando no mesmo ponto o uso de rosários e 

pembas (giz branco) pelos pretos velhos, bem como marcam o período da escravidão, 

dizendo que Maria Conga era lavadeira de sinhá ou ainda fazendo referência diversas 

vezes ao tempo de cativeiro, como em “o tempo do cativeiro se acabou/preto velho 

ganhou liberdade…”  (CNFCP/IPHAN, 2012, faixa 1 e 13). 

Na obra de ambos os autores, o sincretismo é uma forma de sobrevivência da 

cultura e do imaginário africano; ao se assemelhar aos orixás, os santos católicos 

aparecem como aqueles que oferecem proteção e características pessoais aos crentes, de 

forma que podemos falar de um processo de inscrição da cultura branca na cultura negra 

pertencendo agora a outros fiéis.  

Os mitos, por sua vez, possuem funções diferentes: no caso de Cabrera, os mitos 

estão incorporados à história, servindo inclusive de mote para as narrativas, como no 

caso de “Los compadres”; já para Edison Carneiro, os mitos constituem uma forma de 

explicar os rituais nos terreiros afro-baianos e a cosmovisão africana. Mito e oralidade 

caminham juntos, uma vez que era através das histórias contadas pelos griots que a voz 

ancestral era transmitida na comunidade; essa dinâmica segue existindo no imaginário 

afro trazido por Cabrera e Carneiro como uma forma de explicar as crenças por eles 

observadas e perpassa os conhecimentos de culto. 

Luiz Carlos Borges (2013, p.26) diz: “Sendo o mito uma matéria 

oralizante/oralizada de memória, são os mecanismos de transmissão oral, 

principalmente no espaço da ritualidade, que asseguram sua eficácia na constituição 

discursiva desses povos”. Ou seja, foi através dos mitos, que continuaram a ser contados 
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no Novo Mundo, que o imaginário diaspórico foi preservado, apesar de não ser o 

mesmo da origem, uma vez que foi atravessado por outros imaginários e culturas. 

Quanto aos distanciamentos, evidentemente o primeiro se dá pela natureza do 

próprio texto, pese o prefácio ao livro Cuentos Negros, no qual Fernando Ortiz percebe 

as narrativas presentes no livro como apenas uma tradução de Cabrera de contos já 

existentes na ilha e oriundos exclusivamente da memória transplantada a Cuba pelos 

negros. Ortiz, inclusive, se refere à autora como colecionadora que apenas teve que 

passar os contos a um formato inteligível do castelhano.  Sabe-se que os contos 

presentes na obra são ficções literárias, de caráter vanguardista, em que o material de 

campo serviu como um elemento de composição. 

Nesse sentido, se faz necessário trazer o termo etnoficção, proposto por Martín 

Leinhard (s/d, p.516)) “um discurso ficcional caracterizado por uma perspectiva e uma 

voz de ‘aparência’ étnica, ambas construídas ou inventadas pelo autor a partir de seus 

conhecimentos etnográficos, etnolinguísticos e etnoliterários”. Observando o livro 

Cuentos Negros, o referido autor afirma que o engano de Ortiz se deu pelo fato dos 

relatos presentes na obra imitarem a narrativa oral dos negros de então, o que era uma 

novidade na literatura cubana de 1930, além de trazer dados verídicos e verificáveis nos 

rituais, mitologias e linguagens afro-cubanas. Foi o que procurei demonstrar ao longo 

do capítulo dois, através das comparações de algumas informações presentes no livro 

ficcional e nos livros de campo escritos por Lydia Cabrera.  

Ainda seguindo a trilha aberta por Leinhard, detecta-se a diferença entre o pacto 

literário com o leitor proposto por Cabrera, no qual é admitida a ficcionalidade do 

narrado, mas há ênfase na verossimilhança de dados e fatos e o “pacto etnográfico”, no 

qual, segundo o autor, é suposta a veracidade do narrado a partir de um observador 

ocular, o que percebemos em Edison Carneiro. Essa característica de Cuentos Negros 

foi notada por Carpentier no lançamento da edição em francês, em 1936, que o 

considerou de deslumbrante originalidade e uma exceção na literatura hispano-

americana. 

Já em A Mata, desde a introdução, a autora esclarece que a obra realiza uma 

costura das informações que ela recebeu ao longo de seu contato com as pessoas em 

campo e que não segue nenhuma das escolas etnográficas existentes, afirmando 

inclusive que “quis que, sem intermediações, eles [os informantes] fossem ouvidos 

exatamente como me falaram…” (2012, p.18) e ainda “ o único valor deste livro (…) 
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consiste na participação tão direta que os próprios negros nele tiveram. São eles seus 

verdadeiros autores” (2012, p.19). Assim, a autora propõe outro pacto com o leitor, o 

pacto etnológico, que pressupõe a veracidade. 

Esse mesmo pacto de veracidade é proposto por Edison Carneiro (1991, p.17) 

em Religiões Negras, “esse trabalho pressupõe o trabalho de colher informações (…) de 

modo a fornecer matéria prima para o estudo ulterior da raça negra neste pedaço da 

América”. Tal postura é confirmada na introdução de Negros Bantos: “Este livro, 

produto da observação direta dos candomblés e do folclore negro da Bahia (…). Para 

escrever este livro, obtive o mais eficiente concurso dos pais de santo (…). Afora as 

notas que ponho à margem dos fatos, este livro, na verdade, lhes pertence.” (1991, 

p.121-122). 

Assim sendo, Cuentos Negros em comparação com Religiões negras e Negros 

Bantos se diferencia também pela proposta de pacto estabelecida com o leitor. No 

entanto, apesar dessa diferença no pacto, é possível perceber que Cabrera, já na década 

de 1930, foi etnógrafa, considerando todo o trabalho de campo e os dados presentes no 

seu primeiro livro, mas se reservou o direito de criar ficcionalmente em cima desses 

dados.  

A percepção de ambos os autores com relação ao choque das culturas também 

apresenta diferenças, ao longo dos textos narrativos Lydia Cabrera demonstra como as 

crenças de origem africana seguem presentes em todo o imaginário e convivem com a 

realidade do espaço fictício que por vezes pode ser lido como a própria ilha de Cuba. 

Edson Carneiro, por sua vez, mesmo que transforme sua visão de religiões africanas 

para afro-brasileira, segue na categoria da pureza, enxergando como perda e 

possibilidade de extinção o choque entre as religiões africanas tanto entre si como com 

as demais. 

Outra diferença presente nas obras analisadas está na tematização, por parte de 

Carneiro, das questões sociais e relativas à escravidão, algo que não é encontrado em 

Cuentos negros de Cuba, salvo algumas citações indiretas ao passado escravista da ilha, 

a temática social e da escravidão ficará restrita aos trabalhos documentais de Cabrera. 

Apesar das diferenças, tanto Edison Carneiro quanto Lydia Cabrera estão 

representando a conservação da cosmovisão de origem africana enquanto uma espécie 

de resistência efetuada ao longo do tempo, além de estratégias para que essa resistência 
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fosse efetiva, tal como os processos sincréticos. Eles consideram a memória individual 

de seus informantes como estando interligada à memória coletiva que guarda o passado, 

de um tempo originário. Lydia Cabrera se utiliza da presença dos mais velhos como 

guardiões dessa memória e Carneiro se vale tanto de sua própria memória de infância, 

como de estudiosos anteriores e do seu informante Martiniano do Bomfim, um mais 

velho ainda vivo em sua época.  

Ambos os intelectuais, apesar de escolhas diferentes de métodos, seja a ficção 

etnográfica ou etnografia documental, procuraram integrar o imaginário e os elementos 

simbólicos “afro” na formação da cultura e da identidade nacional, procurando 

demonstrar como o culto de origem africana influenciou práticas socioculturais 

diversas, como por exemplo, no comportamento sexual de Dolé ou nas lutas de 

capoeiras da Bahia. 

Nesse sentido, seguindo a trilha aberta por Benítez Rojo, em La isla que se 

repite, é possível afirmar que a literatura produzida por Edison Carneiro e por Lydia 

Cabrera estaria dentro da definição de literatura caribenha por ele defendida. Segundo o 

autor, o discurso caribenho porta um mito ou desejo de integração social, cultural e 

psíquica que busca compensar a fragmentação coletiva, diferenciando-se da literatura 

europeia, não pela exclusão dos elementos europeus, mas por um texto etnologicamente 

promíscuo, apresentando uma densa polifonia de códigos própria da sociedade 

caribenha, não uma síntese, mas um conjunto de vozes que coexistem (1998, p.226). 

Benítez Rojo (1998, p.201) afirma ainda que todo caribenho sabe, de modo quase 

intuitivo, que o legado histórico que possui é o paradoxo cultural. 

O autor informa ainda que nos lugares mais africanizados do Caribe as crenças 

supersincréticas se conectam com o saber disciplinário, tanto que não é raro ver 

médicos, sociólogos, antropólogos, entre outros, se iniciarem nos cultos afros, seja por 

crença ou por desejo de conhecer os segredos. 

Tendo essa definição de literatura caribenha, é importante explicitar o que o 

referido autor entende por Caribe, não como um arquipélago comum, mas um meta-

arquipélago que pode ser encontrado para além das próprias Antilhas geográficas, como 

também no Nordeste brasileiro, em Cádiz, Sevilla, subúrbio de Bombay, em todo o 

mundo, no qual é possível perceber a repetição de certos tropismos, numa relação 

imprevista entre o mito e a história, o discurso de poder e o de resistência, um meta-
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arquipélago cultural sem centro e sem limites e fundindo diversos materiais etnológicos, 

um caos que se repete criando cópias distintas. 

Assim, é possível afirmar que, através da análise dos escritos de Cabrera e 

Carneiro, é perceptível esse meta-arquipélago que vê fundidos diversos materiais 

etnológicos, o espanhol, o português, o ameríndio e o negro, e que apresenta 

características que se repetem, mesmo de forma diferenciada, como procurei 

demonstrar. 

Assim, retornando ao primeiro capítulo, no qual foi apresentada uma discussão 

acerca dos conceitos que tentaram dar conta dessa fusão nos meta-arquipélagos e em 

diálogo com Benítez Rojo, é impreterível ter uma perspectiva do caos, no sentido de ser 

sensível ao fato de que dentro da des-ordem que existe dentro do que já sabemos, é 

possível observar estados ou regularidades dinâmicas que se repetem globalmente. 

Nessa perspectiva, o Caos, marcado pelo paradoxo de regularidade dinâmica, é o 

próprio princípio exusíaco, afinal Exu é o representante completo e complexo da 

estrutura dinâmica da religião negrolatinoamericana que se repete, penetrada pelas 

diferenças em Cuba, no Brasil, no Haiti, em Nova York, entre outros. 

Em um estudo comparado como o aqui apresentado, é preciso um olhar além-

texto e indagar sobre o lugar dos autores e o impacto de suas obras na atualidade. Lydia 

Cabrera, apesar de pouco conhecida no Brasil, possui um lugar de destaque nos estudos 

literários, sendo suas obras bastante pesquisadas em diversas instituições norte-

americanas; mesmo com sua saída de Cuba por questões políticas em 1960, alguns de 

seus livros ainda continuaram sendo publicados na Ilha; e algumas de suas obras foram 

traduzidas ao inglês e ao português, o que demonstra a existência de um mercado 

receptor. 

Edison Carneiro, por sua vez, apesar de ter iniciado sua carreira cedo no 

universo etnográfico, sendo considerado um especialista em estudos afro-religiosos com 

apenas 25 anos, viu seu prestígio diminuir após ciceronear a pesquisadora norte-

americana Ruth Landes, entre 1928 e 1929, pois ela defendia a tese de que a afro-

religiosidade baiana não era uma continuação daquela praticada em África, mas sim 

algo próprio, adaptado, transculturado, diferente do que os grandes nomes do assunto 

defendiam no período. Sua ida para o Rio de Janeiro também contribuiu, pois fez com 

que ele se distanciasse dos assuntos baianos e entrasse cada vez mais nos temas 

relacionados às práticas do morro, da favela, das escolas de samba e do carnaval, temas 
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mais vinculados à mestiçagem e à sobrevivência da cultura africana do que à pureza. 

Com o passar dos anos, Edison foi se reinventando intelectualmente, entrando cada vez 

mais na área de folclore, área para a qual dedicou seus últimos vinte anos de vida, 

chegando a se tornar diretor da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro.  

Edison Carneiro diferentemente de Lydia Cabrera sofreu um apagamento de sua 

memória e de seus estudos exatamente por se dedicar à temática do folclore, tema esse 

que foi marginalizado desde a década de 1950 pela nascente área acadêmica de Ciências 

Sociais, em especial pelo embate entre os primeiros textos de Florestan Fernandes e o 

folclore. No entanto, é inegável a contribuição do autor baiano para os estudos afro-

religiosos e, talvez por isso, só a partir do início do século XXI é que foi possível 

perceber reedições de suas obras, inclusive de seus escritos produzidos na fase de 

estudos folclóricos. 

Ainda cabe mencionar que relacionar as trajetórias e as obras de Lydia Cabrera e 

Edison Carneiro justifica-se na medida em que o fazer intelectual de ambos os autores é 

representativo de sua época, ajudando a construir formas de identidades nacionais e 

culturais em voga até os dias de hoje, e representa uma virada com relação à 

contribuição da cultura negra para a formação da cultura latino-americana. Além disso, 

apesar de uma retomada das publicações das obras de Carneiro, ambos os autores ainda 

são insuficientemente estudados, em especial no campo das Letras. Sendo assim, essa 

pesquisa buscou contribuir com esse momento de (re)descoberta das obras de Carneiro e 

quem sabe de um maior espaço para as obras de Lydia Cabrera, a fim de que novas 

pesquisas possam ser realizadas, seja no campo de tradução para as obras de Cabrera, no 

campo de História Intelectual para ambos os autores, ou em novas pesquisas em Letras, 

seja em estudos de Linguística, campo com o qual os dois autores flertaram através da 

criação de seus dicionários e artigos sobre os idiomas de nação; entre outros.  

Por fim, comparar Brasil e Cuba; Santería e Candomblé, é perceber 

supravivências e as resistências do imaginário africano que foi trazido à força para todo 

o continente latino-americano. Junto a isso, perceber que o processo de resistência se 

deu de forma dialógica com o imaginário dominante, diálogo esse quase nunca pacífico. 

É encontrar Iroko, orixá do tempo, em suas duas dimensões, a ancestral e a do porvir, e 

dar mãos a Exu e a sua imprevisibilidade, a qual está presente também nas literaturas 

(meta)caribenhas. 
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ANEXOS 

 

Apêndice A – Cronologia dos autores Lydia Cabrera e Edison Carneiro 

 

Cronologia de Edison Carneiro 

1912: Nasce Edison Carneiro em 12 de agosto de 1912. Filho de Antônio Joaquim de 

Souza Carneiro, professor catedrático da Escola Politécnica da Bahia. Sua família 

esteve fortemente ligada às elites baianas e com isso, de certa maneira, suas conquistas e 

percalços passam por essa relação, “essas vulnerabilidades, vivenciadas no plano 

pessoal e profissional, estiveram sensivelmente atreladas ao próprio equilíbrio instável 

de poder entre os grupos oligárquicos atuantes na Primeira República.” (ROSSI, 2011). 

“Antônio Joaquim, ao que tudo indica, se casou com a “mulata” Laura Coelho de Souza 

Carneiro logo depois de concluir o curso de engenharia civil, em 1904, uma vez que o 

primeiro filho do casal, Franklin, nasceu em junho de 1907. O primeiro de uma leva de 

mais seis: Milton de Souza Carneiro, em abril de 1909; Nelson de Souza Carneiro, em 

abril de 1910; Edison de Souza Carneiro, em agosto de 1912; Ivan de Souza Carneiro, 

em março de 1914; Miriam Stella de Souza Carneiro, em setembro de 1920; e Carmen 

Lídia de Souza Carneiro, em fevereiro de 1922” (ROSSI, 2011). 

1924: Iniciam-se os momentos de dificuldade para os Souza Carneiro com a queda do 

grupo Seabra do poder. “As privações que a família do velho professor de Geografia, 

seu pai, foi forçada a curtir por perseguição de um Governador que não perdoava os 

adversários e, com o braço longo, ia cassá-los, mesmo no magistério superior” 

(FERRAZ, 1972). “Éramos seabristas de três gerações, dos que não abandonaram o 

glorioso chefe [...] Seguia assim a trilha normal, que eu próprio preferira três anos antes, 

quando naquela madrugada de 1926 [...], J.J. Seabra, a quem meu tio me apresentava, 

me comoveu: ‘Um Souza Carneiro não degenera’” (CARNEIRO, Nelson, 1990 apud 

ROSSI, 2011). 

1928: Entre 24 de setembro e 28 de novembro, publicou no jornal A Noite (Salvador) 

uma série de poemas intitulada Musa Capenga, que em 2006 foi compilada por 

Gilfrancisco.  Neste mesmo ano, Edison Carneiro, Jorge Amado, Aydano Couto Ferraz, 

Sosígenes Costa, entre outros, fundam a Academia dos Rebeldes, um grupo de jovens 

que desejavam projeção intelectual e literária, com idade entre 15 e 28 anos, e que 

buscavam inserir Salvador dentro dos debates de modernização e modernismo que 

vinham desde 1922 ganhando corpo nas mais diversas localidades do Brasil. O grupo 

lançou duas revistas, O Meridiano, de único número, lançado em 1929; e O Momento, 

publicada entre 1931-1932, em um total de nove números. 

1930: Com a chegada de Vargas no poder e a nomeação de interventores, os seabristas 

da Bahia, inclusive a família Souza Carneiro, não conheceram melhoras na estrutura 

financeira. Com a ajuda do tio advogado, Edison Carneiro conseguiu entrar na 

Faculdade de Direito da Bahia. Ainda neste mesmo ano, alguns membros da Academia 

dos Rebeldes, entre eles Jorge Amado e Edison Carneiro, começam a colaborar nas 

páginas de O Jornal (BA). Edison filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) e 

pertenceu ao que mais tarde seria o núcleo da ANL da Bahia. 
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1931: Edison Carneiro, Jorge Amado e Dias da Costa lançam o romance Lenita, que 

veio a ser o primeiro livro publicado por esses autores. Novela em 12 capítulos escrita 

inicialmente para O Jornal, foi publicada em livro por A. Coelho Branco Filho, no Rio 

de Janeiro. Considerado uma vergonha para os autores e com péssima recepção pública, 

o livro foi “apagado” da biografia literária dos autores.  A obra foi escrita sob os 

pseudônimos de Glauter Duval, Juan Pablo e Y. Karl (Costa, Carneiro e Amado, 

respectivamente) e eles se revezavam sucessivamente, nesta ordem, na composição do 

enredo. 

1933: Edison Carneiro começou a se interessar pelos cultos populares de origem 

africana e pela cultura popular. Começou a frequentar os candomblés baianos e 

procurou aprender o nagô (língua iorubá). Neste mesmo ano, Gilberto Freyre publicou 

Casa Grande e Senzala. 

1936: Forma-se na faculdade de Direito da Bahia, apesar de pertencer à turma de 1935. 

Publicou Religiões Negras, notas sobre a etnografia religiosa, pela Civilização 

Brasileira. 

1937: Publica, também pela Civilização Brasileira, sua obra intitulada Negros Bantus, e 

pela José Olympio, Castro Alves – ensaio e compreensão. Promove em Salvador o 

Segundo Congresso Afro-Brasileiro, durante o qual, lança, por iniciativa própria, a ideia 

de uma fundação que reunisse as casas de Candomblés da Bahia, fato que se concretiza 

em 03/08/1937 com a criação da União das Seitas Afro-Brasileiras da Bahia. Ainda 

neste ano escreve sobre o Quilombo dos Palmares, mas por questões políticas o livro 

não é publicado, vindo à luz apenas em 1946, em espanhol, no México.  

1938: Recebe a antropóloga norte-america Ruth Landes e convive com ela, mostrando a 

Bahia e terreiros, por cerca de um ano, tendo formado não apenas uma parceria 

intelectual, mas também amorosa.  

1939: Muda-se para o Rio de Janeiro, capital do país de então, e começa a trabalhar no 

periódico O Jornal (RJ). Encarregado pelo Museu Nacional, volta à Bahia para reunir 

material sobre cultos afro-brasileiros e encomendar bonecas de pano com vestimentas 

de orixás para o Museu da Quinta.  

1940: Casa-se, na Bahia, com Magdalena Botelho de Souza Carneiro e fixa-se 

definitivamente no Rio de Janeiro, onde passa a trabalhar como jornalista, tradutor e 

segue escrevendo seus próprios livros. Publica, pela Civilização Brasileira, O negro no 

Brasil, anais do segundo Congresso Afro-Brasileiro. 

1947: Publicou novo livro sobre Castro Alves e, agora em português, dez anos depois 

de escrito, sua obra sobre o Quilombo dos Palmares. 

1948: Publica um de seus livros mais conhecidos, Candomblés da Bahia, lançado pelo 

Museu do Estado da Bahia. 

1950: Lançou o livro Antologia do Negro brasileiro e Dinâmica do Folclore. 

1951: Participa do I Congresso Brasileiro de Folclore, ocorrido na cidade do Rio de 

Janeiro. 

1953: Foi encarregado pela Capes da redação do boletim mensal, onde se manteve até 

1966. 

1955: Participou como técnico em ciências humanas da Comissão Extraordinária do 

Instituto de Colonização e Imigração, que tinha por objetivo estudar a localização de 

colônias agrícolas no vale do Amazonas. 
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1959: Foi contratado como professor de Bibliografia do Folclore pela Biblioteca 

Nacional e integrou o grupo de trabalho que estruturou a Campanha de Defesa do 

Folclore. 

1962: Presidiu o I Congresso nacional do Samba e redigiu a carta nacional do Samba. 

1963: Publica em edição trilíngue (francês, inglês e alemão) o Folclore no Brasil pela 

Companhia de Defesa do Folclore. 

1964: Publica Ladinos e Crioulos. 

1966: Nomeado membro da Comissão do ministério das Relações Exteriores para o 

Primeiro Festival Mundial de Arte Negra, realizado no Dacar, Senegal. De lá, a convite 

da UNESCO, seguiu para Daomé (Benin), onde participou do Colóquio África-América 

Latina. Nesse mesmo ano, o Ministério das Relações exteriores publica em francês e 

inglês, na forma de plaqueta, seu artigo “Contribuições da África à Civilização 

Brasileira”. 

1969: Publica suas notas sobre Cartas de Vilhena pela Editora Itapuã, sob o título a 

Bahia do século XVIII. Nesse mesmo ano, foi agraciado com o prêmio Machado de 

Assis, pela Academia Brasileira de Letras; Medalha Silvo Romero pelo Estado da 

Guanabara; e Medalha Euclides da Cunha, pela prefeitura de São José do Rio Preto. 

1970-1972: Durante os anos finais que antecedem sua morte ainda foi reconhecido por 

importantes instituições estrangeiras, como: as Sociedades de Folclore do México, do 

Peru, da cidade de Tucuman e da Argentina. Foi nomeado membro honorário da 

Associação Brasileira de Folclore e membro com alta honraria pelo IBECC, órgão de 

representação da UNESCO no Brasil. No meio não acadêmico, recebeu título de 

Benemérito da Escola de Samba Portela, sócio honorário do Salgueiro e Mangueira 

(RJ); mesma distinção na Bahia com o Afoxé Filhos de Gandhi e em Recife, com o 

Grupo das Pás Douradas, expoente do frevo pernambucano. Faleceu em 02/12/1972 no 

Rio de Janeiro. 

1974: Foi publicado postumamente seu livro Folguedos Tradicionais.  
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Cronologia de Lydia Cabrera 

1900: Nasce Lydia Cabrera em 20 de maio de 1899, apesar de preferir afirmar, segundo 

Mariela Gutiérrez, ter nascido em 1900, junto com o século XX. É curioso o fato de seu 

dia de nascimento coincidir com a data da Constituição Cubana, algo que será 

mencionado entre seus amigos, que ela nasceu no mesmo dia da República cubana. 

Cabrera foi a mais nova de uma família de 8 irmãos, alocada na rua Galiano, nº 79, em 

La Habana. Filha de Raimundo Cabrera y Bosch e Elisa Marcaida y Casanova, ambos 

cubanos. Seu pai fora importante figura no cenário de independência da ilha, tendo 

integrado a geração intitulada "sesenta y ocho". Advogado e ativista, foi importante 

produtor de ideias durante o período: criou a revista Cuba e América em 1895 ainda 

exilado em Nova Iorque, continuando a sua produção assim que regressou a Cuba, além 

disso, foi um dos cofundadores da Academia de la historia de Cuba. Quanto à sua mãe, 

faltam fontes que indiquem maiores detalhes acerca de sua participação na vida de 

Lydia, apenas sabemos que era uma típica senhora das famílias de prestígio da época. 

Retornando a Lydia Cabrera, desde pequena teve tendência a contrair variadas 

enfermidades, não conseguindo, assim, acompanhar o calendário letivo das escolas 

regulares. Desse modo, sua educação foi dada integralmente em casa, tendo tutores que 

a acompanhavam (não se sabe quem eram). Diz-se que seu pai foi muito influente em 

sua visão de mundo, mas que sua irmã Emma foi uma grande força norteadora de suas 

escolhas, sendo importantíssima para a formação de Lydia. Ainda contribuem para essa 

formação, as chamadas "tatas" negras, empregadas da casa que participavam ativamente 

do círculo familiar.   

1913: Começa a escrever, de forma anônima, no periódico de seu pai, a coluna “Nena 

en sociedad”. Com duração de 3 anos, dedicou a anunciar eventos sociais, como 

aniversários, casamentos, danças e mortes. Aproveitava também para fazer comentários 

satíricos e observações políticas sobre o governo. 

1914: Com o apoio de sua irmã Emma e escondida de seu pai, Lydia consegue cursar 

estudos formais na Escola Nacional de Belas Artes de San Alejandro durante alguns 

meses. 

1922: Lydia exibe algumas de suas pinturas e recebe boas críticas, e apesar das 

expectativas, Cabrera não se torna uma pintora profissional. Buscando dinheiro para ir a 
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Europa, Lydia Cabrera administra uma loja de antiguidades até 1927, quando 

finalmente parte para a Europa. Antiguidade foi uma das paixões de Lydia Cabrera. 

1923: Morre seu pai. Participa da inauguração da Sociedade do Folk-Lore Cubano, 

dirigida por Fernando Ortiz. 

1925: Dois anos após a morte de seu pai, Lydia viaja com Emma para a Europa, 

primeiro à Espanha, depois França. Retorna para Cuba com a intenção de ganhar 

dinheiro e estabelecer-se em definitivo na Europa para poder se dedicar à pintura. 

1927: Regressa a Paris com sua mãe, instalando-se em Montmartre, onde dedica-se à 

pintura durante 2 anos como aluna de L'Écoledu Louvre, na qual se gradua em 1930. É 

também quando se dedica ao estudo das culturas e religiões orientais. É nesse momento 

que estabelece amizade com a escritora venezuelana Teresa de la Parra, e para entretê-la 

durante a tuberculose, Cabrera começa a escrever histórias curtas, que irão dar origem a 

Cuentos negros de Cuba. 

1928: Faz uma viagem a Cuba de duração de dois meses, cujo objetivo é encontrar-se 

com figuras pertencentes ao universo afro-cubano e estabelecer contato visando 

compreender cada vez mais a as religiões afro e suas reminiscências. Busca informações 

com praticantes dos cultos, incluindo pessoas como suas antigas “tatas” negras. Retorna 

a Paris e começa a publicar alguns de seus cuentos negros que aparecem nas revistas 

Cahiers du Sud, Revue de Paris y Les Nouvelles Littéraires. No seu período em Paris, 

conviverá de perto com alguns surrealistas, entre eles Breton e Picasso e a valorização 

da cultura africana em voga na Paris de então, e é a partir desse contato que Cabrera 

redescobrirá Cuba, como afirma em Páginas Sueltas.  

1930: Fredrerico García Lorca visita Cuba e Cabrera leva o poeta a uma cerimônia 

secreta afro-cubana. 

1932: Morre em Paris Elisa Marcardia y Casanovas, mãe de Lydia Cabrera. 

1936: Após incentivo de Miguel Ángel Asturias através de cartas a Francis de 

Miomandre, nas quais Asturias aponta o vigor e a genialidade da escrita de Lydia, 

Miomandre traduz os Cuentos negros de Cabrera ao francês e eles são publicados ainda 

em 1936, em francês, pela editora Gallimard.  
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1938: Retorna a Cuba, querendo fugir da Segunda Guerra Mundial, e começa a 

percorrer a Ilha para pesquisar e recolher informações de tradição oral dos anciões 

negros, filhos de africanos, sobre mitos, rituais e costumes afro-cubanos. 

1940: Sai em espanhol seu livro Cuentos negros de Cuba, em Cuba (La Habana), pela 

editora Imprenta La Verónica. Obra com prefácio de Fernando Ortiz. 

1942: Junto com o pintor WifredoLam, Lydia Cabrera publica a tradução de Cahier 

d'un retour au pays natal do martinicano Aimé Césaire.  

1945: Começa a contribuir na revista Orígenes, contribuição que vai se estender até 

1954. 

1948: Publica seu segundo livro de ficção, ¿Por qué ? Cuentos negros de Cuba, em 

Cuba (La Habana) pelas Ediciones C. R., na Coleção del Chicherekú. Esta obra também 

foi traduzida para o francês por Francis de Miomandre e publicada em Paris (1954). 

1954: Publica El Monte, resultado de suas observações do culto afro por diversas 

regiões da Ilha, tais como: Matanzas, Havana, Trinidad e Las Villas. Esta obra ficou 

conhecida como a bíblia das religiões afro. Este livro sai sob o selo editorial de sua 

autoria, em parceria com María Teresa Rojas, Ediciones C.R. Neste mesmo ano vai a 

Paris uma vez mais e conhece Pierre Verger, com quem inicia troca de correspondência. 

1955-1958: Continuando seus estudos sobre as questões afrocubanas, publica Refranes 

de negros viejos (1955); Anagó, vocabulário lucumí (1957) e La sociedad secreta 

Abakuá (1958). 

1960: Após o triunfo da revolução cubana, Lydia Cabrera acompanhada de María 

Teresa Rojas deixa Cuba e passa a viver em Miami. Alguns dizem que a razão do exílio 

foi a ameaça de morte por parte de adeptos da sociedade secreta Abakuá, por ela ter 

revelado seus segredos em obra de 58. Outros afirmam que foi devido à Revolução de 

1959. 

1960-1970: Lydia Cabrera se mantém em silêncio durante dez anos. Rompendo o 

silêncio, publica em 1970, Otán Iyebiyé, las piedras preciosas. Durante esse período de 

silêncio, ela reedita em Miami sua obra mais conhecida, El Monte.  

1971: Publica o terceiro volume de suas histórias mais curtas, Ayapá: cuentos de 

jicotea, que faz parte da mesma coleção de Cuentos Negros e ¿Por qué ? Cuentos 

negros de Cuba. 
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1972-1974: Lydia Cabrera passa um tempo em Madrid, onde escreve três livros: La 

Laguna Secreta de San Joaquín (1973); Yemayá y Ochún (1974) e Anaforuana: ritual y 

símbolos de la iniciación en la sociedad secreta Abakuá (lançado apenas em 1975). 

1974: Cabrera retorna a Miami e passa a década seguinte publicando livros, artigos e 

colaborando em vários projetos. 

1976: Publica Francisco y Francisca: Chascarrillos de negros viejos. É homenageada 

na Universidade da Flórida em evento organizado por Reinaldo Sánchez e José A. 

Madrigal, o qual resulta na publicação do estudo crítico Homenaje a Lydia Cabrera. 

1977: LançaItinerarios del insomnio: Trinidad de Cuba; La regla Kimbsa del Santo 

Cristo del Buen Viaje. 

1979: Publica Reglas de Congo: Palo Monte, Mayombe KoekoIyawó. 

1980: Publica Aprende novicia: pequeño tratado de regla Lucumí. 

1983: Publica Cuentos para adultos niños y retrasados mentales. 

1984: Publica La medicina popular de Cuba e Vocabulario congo. 

1987: Lança Supersticiones y Buenos consejos. 

1988: Publica La lengua sagrada de los Ñáñigos e Los animales en el folklore y la 

magia de Cuba. 

1991: Morre em Miami aos 92 anos devido à pneumonia.   

1994: Isabel Castellanos, fiel amiga de Cabrera, com quem ela viveu após a morte de 

Maria Teresa Rojas em 1987, publica postumamente Páginas Sueltas, que inclui 

trabalhos de várias fases da vida de Lydia que ainda não tinham sido publicados, além 

de informações sobre a sua biografia. 
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Apêndice B – Breve inventário temático de Cuentos Negros de Cuba 

Ordem Títulos dos contos Orixás/ Santos presentes Temas em destaque: 

1 Bregantino, Bregantin Ogum, Oxóssi, Elegguá. 

Múltiplos registros linguísticos; a morte/mágico 

influenciando no dia a dia; a oposição entre o Toro e 

Lombriz; os animais que antes eram homens e os reis 

descendentes dos animais; a presença do coro; o uso da 

estratégia de camadas narrativas, partindo de uma história 

para outra 

2 Chéggue Não possui. 
A presença do coro; a questão da tradução da língua dos 

animais 

3 Eyá Não possui. 
O desejo pelo mágico; o mágico/ suprareal no cotidiano; 

bilinguismo ou o uso de múltiplos registros linguísticos 

4 Walo-Wila Olocum e Kariempémbe. 
O uso da repetição; a presença do coro e da música; Os 

homens-animais; o saber olhar para além do visível. 

5 Dos reinas Não possui. Avareza; múltiplos registros linguísticos; o sacríficio. 

6 
Taita Hicotea y Taita 

Tigre 

Kalunga (mar como Mãe); 

Morrocoy Mago do 

Oceano; Buruku; Eleddá. 

A presença do mito para explicar o surgimento da vida na 

terra; como surgiu o negro, como surgiu o branco; animais e 

astros com características humanas; o motivo mitico de os 

homens não ressuscitarem; como surgiu o milho; ilha feliz 

1845 (descrição idílica de Cuba). Antepassados revividos; 

Hicotea, a responsável por levar a bruxaria a Cuba; a arte de 

curar com as ervas; os palos e os cantos; o compadrio, a 

presença da música, inclusive como feitiço; o uso da 

estratégia de camadas narrativas, partindo de uma história 
para outra; citação a Ortiz. 

7 Los compadres 
Oxum, Xângo, Iemanjá, 

São Lázaro, Orulá. 

Compadrio; traição; a morte; coro; tradução; uso da língua 

ritual; a influência dos orixás no dia a dia; múltiplos registros 

linguísticos 

8 La loma de Mambiala 
Mambiala; Cazuelita 

Cocina Buena. 

Domingo de Ramos, como marca da fusão de culturas; marca 

de linguagem popular; o mágico no cotidiano; a relação entre 

sorte-perdição 

9 La vida suave Não possui. 

A presença da dança; morte ao estilo africano (chorar bem o 

morto); múltiplos registros linguísticos; ritual funerário; 

animais humanizados; encantamento; coro; a música/dança 
como encantamento. 

10 Apopoito Miama 

Oyá (Virgem da 

Candelária, também 

sincretizada com Oxum 

em Los Compadres); 

Orula; Apopoito Miama; 

Virgen de Regla; água de 

sanpedro (congo); 
Mambelle. 

A importância dos sacramentos; fofoca/intriga, seres 

inanimados ganham vida; múltiplos registros linguísticos; a 

presença do diabo, o motivo mítico de o Caranguejo andar 

para trás. 

11 Tatabisaco 

Tatabisaco (senhor das 

águas do lago); Prendas 

falantes (espécies de 

vodus). 

Múltiplos registros linguísticos; a importância de saber falar; 

coro; influência do mágico na vida; água como elemento 

masculino; o uso do ebó para acalmar o santo; o sacrífico. 

12 Arere Marekén Não possui. Múltiplos registros linguísticos; Hicotea (trickster cubano).  

13 El limo del Almendares Iemanjá. 

A questão da dança; feitiço invisível; seres inanimados 

ganham vida; a mãe que escuta pelo instinto; explicação 

mítica sobre a existência do limo no Rio Almendares 

14 Suandende Não possui. A questão dos opostos; múltiplos registros linguísticos. 

15 ¡Sokuando! Não possui. 

Múltiplos registros linguísticos; cantar; o pardal como outro 

ser enganador; o concubinato como origem aos bois e vacas 

em Cuba. 
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Ordem Títulos dos contos Orixás/ Santos presentes Temas em destaque: 

16 Ñoguna Não possui. 
Múltiplos registros linguísticos; recurso da repetição; animais 

humanizados. 

17 El caballo de Hicotea Não possui. 

Hicotea presente em Cuba, lendo a Havana Ilustrada; animais 

antropomorfizados; múltiplos registros linguísticos; Hicotea 

como um ser que engana os demais. 

18 Osain de un pie Osain. 
Múltiplos registros linguísticos; Hicotea tentando enganar os 

humanos e os deuses; o uso da onomatopeia. 

19 
La prodigiosa gallina de 

Guinea 

Yewa, Virgem dos 

Desamparados. 

Animais antropomorfizados; marcas de oralidade; uso de 

onomatopeia; o outro vs o branco; a presença de elementos 

cubanos como a rumba; a presença de cubanos e espanhois e 

a ausência de tempo, pois Cristóvão Colombo participa da 

festa, bem como o Rei da Espanha. 

20 La carta de libertad Olofi. 

Animais humanizados; múltiplos registros linguísticos; 

compadrio; explicação mítica de como gato, cachorro e rato 
viraram inimigos. 

21 Los mudos Não possui. 

A relação entre animais e humanos; primeiro fogo; 

surgimento das estrelas; múltiplos registros linguísticos; 

cantar; a presença do suprarreal; explicação mítica dos mudos 

no mundo. 

22 El sapo guardiero Sampunga. 

Múltiplos registros linguísticos; o feitiço com raíz da ceiba 

(tal como aparece no livro antropológico A Mata); a presença 

da música; a presença de entidade ruim, nomeada Diablo 

Malo. 

 

 

 

 


