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A Daniel e Antônia, 
in memorian. 

  
 

 
Não foram apenas pai e mãe-de-santo,  

foram pai e mãe de meus pais.  
Assim, foram meus avós.  

Não de santo, 
 não de sangue,  

de coração. 
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A Neguinho, Irinha  
e Moça Bonita  

 
 O que une pessoas do mesmo sangue  

É qualquer coisa que não apenas o sangue 
É dor, humor, amor... 

E qualquer outra coisa que não se pode definir com palavras 
Porque é abstrato de mais e concreto demais para ter definição. 

 
 
 
 

A Tia Di 
 

Me pegou as mãos e me levou às Letras. 
Me fez procurar quem eu era 

e descobrir quem eu quero ser.  
Me ensinou como se constrói castelos  

e porque ensinar a construí-los. 
Me mostrou que se mudamos o modo de ver 

mudamos o modo de viver. 
 
 
 

 
A Ildebrand 

 
As palavras saltam, brincam  

e se beijam, como diria o poeta, 
deixemos que elas saltem, 

deixemos que elas voem,  
 fiquemos sem as  palavras. 
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RESUMO 
 
 
 
O presente trabalho apresenta um levantamento de termos específicos do léxico do Tambor de 
Mina em São Luís, com vistas à elaboração de um glossário de termos da linguagem afro-
religiosa em questão. Para tanto, baseia-se nos princípios teórico-metodológicos da 
Etnolingüística, Terminologia, da Terminografia e da Socioterminologia, considerando nossa 
visão de léxico como elemento identitário de um grupo lingüístico e passível de variação. O 
objeto deste estudo são os termos utilizados nas práticas rituais cotidianas de cultos afro-
religiosos que se definem como Tambor de Mina, na cidade de São Luís. Os termos foram 
recolhidos de corpus escritos, considerando-se a possibilidade de variação terminológica e 
confirmados em corpus oral, com realização de entrevistas com membros da comunidade 
lingüística em questão. A pesquisa foi desenvolvida em terreiros de mina pertencentes a nações 
africanas jeje-nagô. A proposta de glossário ora apresentada visa contribuir não apenas com os 
estudos lingüísticos, mas também com estudos sócio-antropológicos, filosóficos e psicológicos, 
por meio da divulgação dos elementos identitários da cultura afro-religiosa presentes em cada 
verbete. 
 
 
Palavras-chave: Tambor de Mima. Etnolingüística. Socioterminologia. Glossário. 
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RÉSUMÉ  
 
 
 

CE travail présent um soulèvement des termes especifiques du lexique du  
São Luís, -religieuse de 
laquel on parle. Donc, cette idée est basée dans les fondements teórique et méthodologique de 

ologie, em 

dês tituel cotidiennes dês vénération réligieuse 
ville se São Luis. Les termes qui ont été recueilli du corpus écrits, em considerant La possibilite 
de variation terminologique et aussi confirmé dans Le corpus oral, avac réliation 
avec les menbres de La comunauté linguistique parlé. La recherche a eté developpé dans les 
terreiros de mina -
tantôt a presenté a le but de contribuer ni seulement avec les études linguistique, mais aussi avec 
les études socioantropologique, filosophique et psicoligique a partir de La divulgation dês 
elemets identité de La culture afro resligieuse de chaque verbete. 
 
 
Mots-clés: Tambor de Mima. Etnolinguistique. Socioterminologie. Glossaire. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS DO GLOSSÁRIO 
 
 

  
 
 

Adj. 

B.   

Cf.  

For. 

Ior. 

K. 

Kik. 

Kim. 

NE 

NL 

Port. 

s.f. 

s.m. 

s. p. 

Fon 

v. 

Var. 

[#] 

[*] 

[o] 

[...] 

= adjetivos e locuções adjetivas 

= banto 

= conferir 

= formação 

= iorubá 

= kwa 

= kicongo 

= kimbundo 

= nota enciclopédica 

= nota lingüística 

= português  

= substantivo feminino 

= substantivo masculino 

= sintagma preposicionado 

= fon 

= verbo 

= variante 

= dicionarizado no Dicionário Aurélio Eletrônico 

= dicionarizado no Dicionário Eletrônico Houaiss 

= não dicionarizado 

= trecho suprimido do texto original 
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INTRODUÇÃO  

 

 

São muitas as vertentes lingüísticas que descrevem a linguagem como um produto 

cultural, e condição para a configuração da cultura. Como um fato social, as línguas passam do 

status de comunicação para o de identificação étnica, por carregar as axiologias de determinada 

nação, região ou grupo étnico. A Sociolingüística, a Dialetologia, a Lingüística Cognitiva e o 

próprio estruturalismo saussiriano, por exemplo, apresentam a estreita relação entre os mundos 

lingüístico e extralingüístico, ressaltando o valor dos fatores sócio-culturais no processo de uso 

da língua. 

Entre os níveis lingüísticos, o lexical é o que mais imediatamente revela crenças, 

idéias, ideologias e todos os elementos identitários de um grupo. Nesse ponto, se inserem as 

disciplinas lexicológicas e terminológicas como importantes veículos de descrição, levantamento 

e análise do léxico, comum ou de especialidade; produzindo tecnologias que permitem não 

apenas inventariar o nível lexical por meio de levantamentos e compilações de palavras, mas 

resgatar a cultura presente em cada unidade vocabular. 

Considerando a língua como fator de identidade cultural e o nível lexical como o mais 

representativo para o resgate dessa identidade, este trabalho apresenta, pautando-se na 

Etnolingüística, na Terminologia, na Terminografia e na Socioterminologia, um levantamento 

dos termos específicos da linguagem afro-religiosa em São Luís, com o intuito de contribuir, por 

meio do estudo lingüístico, com a identificação, o resgate, o conhecimento e a propagação dos 

valores identitários do Tambor de Mina no Maranhão.  

A primeira disciplina que traz contribuições teóricas e metodológicas para o nosso 

trabalho é a Etnolingüística. Seus princípios envolvem conceitos e métodos lingüísticos e 

antropológicos fornecendo subsídios para a recolha de dados junto à comunidade lingüística 

estudada. Suas principais contribuições para nosso trabalho são: sua concepção de língua, como 

fator identitário da cultura; seus direcionamentos metodológicos, que nortearam a aproximação 

com o grupo estudado e a recolha de dados. 

A terminologia, por sua vez, norteia nosso trabalho no sentido de delimitar o campo 

de estudo do léxico, concebendo a unidade lexical como unidade específica de um domínio de 

especialidade. Assim, o recorte da linguagem a que se propõe estudar é caracterizado como 
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língua de especialidade, peculiar ao grupo étnico em questão. A Terminografia, por sua natureza 

prática, fornece aparato metodológico para a elaboração da obra socioterminológica, ou seja, para 

a produção de uma tecnologia de compilação de um inventário léxico. 

Considerando o caráter social da língua e a possibilidade de variação em diferentes 

níveis, a Socioterminologia também fornece fundamentos para nosso estudo. A 

Socioterminologia é, pois, uma releitura da Terminologia, admitindo o caráter heterogêneo da 

língua, mesmo que essa língua seja restrita a uma comunidade discursiva específica. Nesse 

contexto, uma unidade lexical especializada não é estanque, podendo sofrer variação em 

diferentes contextos. Baseamo-nos na possibilidade de variação em contexto especializado para 

elaborar, segundo os princípios socioterminológicos, um glossário dos termos específicos da 

linguagem afro-religiosa em São Luís. 

O levantamento proposto neste estudo focaliza a comunidade afro-religiosa 

ludovicense. Traz um inventário dos termos utilizados por freqüentadores do Tambor de Mina, 

religião de matriz africana que se (re)significou no Maranhão com o sincretismo com outras 

religiões. Nosso objeto são os termos utilizados por freqüentadores do Tambor de mina de nação 

jeje-nagô.  

Nossa observação e análise baseiam-se tanto no registro oral quanto no escrito. Do 

corpus escrito foram recolhidos os termos selecionados para compor o repertório e seus contextos 

de uso. Selecionados os termos, recorremos à oralidade para confirmar a utilização dos termos na 

comunidade afro-religiosa e suas acepções. A observação do termo em ambos os corpora nos 

permitiu compreender os sentidos atribuídos aos termos e elaborar as definições dos verbetes. 

Desse modo, nosso objetivo principal é apresentar, por meio de um glossário 

socioterminológico, os resultados da pesquisa, que intenta inventariar a terminologia peculiar à 

religião de matriz africana em São Luís. Os objetivos específicos deste trabalho, por sua vez, 

concorrem para a elaboração da referida obra, a saber: 

a) Compreender os sentidos atribuídos aos itens lexicais específicos dos cultos religiosos 

de matriz africana em São Luís, especificamente da religião conhecida como Tambor de 

mina; 

b) Organizar sistematicamente os termos e as variantes socioterminológicas observadas no 

domínio em questão, no nível lingüístico; 
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c) Contribuir com os estudos lingüístico-antropológicos sobre as religiões de matriz 

africana no Maranhão, por meio da elaboração de um glossário dos termos do Tambor 

de mina; 

Este trabalho se desenvolveu a partir da hipótese básica de que a religião de matriz 

africana em São Luís possui uma terminologia específica dos cultos do Tambor de mina, ainda 

não descrita lingüisticamente, nem compilada num glossário sistematicamente organizado sob 

uma perspectiva socioterminológica. As hipóteses secundárias, formuladas a partir de nossa 

hipótese geral, são as seguintes: 

a) A terminologia do Tambor de mina em São Luís é constituída de termos próprios do 

domínio em questão, de termos emprestados de outras religiões de matriz africana, 

oriental e européia, por conta do sincretismo, e de termos da língua comum, possuindo o 

caráter de língua de especialidade; 

b) A terminologia do domínio em questão é formada por termos de origem africana, por 

termos do português e por termos híbridos, constituídos de um elemento lingüístico do 

português com um ou mais elementos de língua africana, resultantes de variação 

lingüística; 

A opção pelo estudo da linguagem afro-religiosa do Tambor de Mina em São Luís se 

deve ao fato de a religião de matriz africana ser uma das mais representativas do universo 

religioso maranhense, juntamente com o catolicismo e o protestantismo; e por ser o Maranhão, o 

estado brasileiro que possui maior número de cultos afro-religiosos, depois da Bahia.  

Isso quer dizer que, devido a sua representativade dentro das religiões afro-brasileiras 

e seu reconhecimento entre os moradores do estado, a religião de mina se torna elemento 

identitário do povo maranhense, não apenas do grupo étnico em questão, já que em seus rituais 

religiosos estão presentes outros elementos da cultura maranhense em geral, como festas do 

catolicismo popular  festas em homenagens a santos católicos e ao divino espírito santo  e 

festas folclóricas, como o bumba-meu-boi e o tambor de crioula, presentes, inclusive, fora das 

fronteiras da capital São Luís. 

O crescente interesse entre pesquisadores em geral na religião de matriz africana em 

São Luís e a parca produção lingüística escrita sobre essa religião, justifica a necessidade de ser 

produzir um glossário sistematizado lingüisticamente, visto que muitos termos específicos da 

linguagem afro-religiosa maranhense não foram ainda compilados pelos dicionários gerais de 
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língua e por repertórios de cunho lingüístico, como glossários e vocabulários elaborados por 

etnolingüístas. 

Um glossário dos termos da religião de mina, como o que nos propomos a elaborar, 

fornece informações lingüísticas e etnográficas sobre os elementos culturais do grupo étnico, o 

que viabiliza não apenas a consulta aos sentidos, mas principalmente às representações 

simbólicas, sistemas de socialização, mitologia e visão de mundo do povo-de-santo, servindo 

como referência de consulta a antropólogos, sociólogos, psicólogos, filósofos e teólogos.  

Por outro lado, serve também como fonte de consulta aos próprios sujeitos objetos do 

trabalho  freqüentadores das religiões de matriz africana em geral , visto que as religiões de 

origem banta e sudanesa não possuem um livro revelado como a Bíblia para o Catolicismo e o 

Protestantismo e o Alcorão para o Islamismo. Nossa pretensão, no entanto, não é religiosa, mas 

sim científica (não descartando a possibilidade de interação entre as duas vertentes), no sentido 

de intentar produzir uma tecnologia que proporcione aos freqüentadores de todas as religiões 

afro-brasileiras a compreensão dos elementos da religião de mina, comparando seus princípios 

com os de outras religiões de mesma natureza, estabelecendo semelhanças, diferenças e 

peculiaridades entre as variadas crenças.  

À medida que resgata, organiza e divulga elementos da linguagem, o glossário do 

tambor de mina, de certa forma, é um veículo de (re)afirmação da identidade e da resistência 

negra e de combate ao preconceito sócio-religioso, por vezes mascarado como lingüístico, já que 

levanta questionamentos e informações sobre a configuração sócio-cultural das religiões de 

matriz africana no Maranhão. 

Historicamente, observamos que a influência dos povos africanos trazidos para o 

Brasil na época da escravidão negra no país se deu por meio da inserção de elementos de sua 

cultura na configuração cultural brasileira. A presença de elementos lingüísticos africanos no 

acervo lexical do português brasileiro corroboram essa idéia. Desse modo, a investigação de 

termos provenientes das línguas africanas se justifica e se faz importante à medida que a 

influência lingüística dos povos africanos no Brasil, não se limitou apenas ao nível fonético com 

afirmava (AMARAL, 1920, p. 64) em seu estudo sobre o falar caipira de São Paulo.  

A presença de elementos provenientes de línguas da África no português brasileiro 

ultrapassa o campo fonético e se estende aos níveis morfológico, sintático e, principalmente, 

lexical, como comprovam os estudos de Puzzinato e Aguilera (p. 26-37, s/d), Aragão et al. (1987, 
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p. 28-29) e Pessoa de Castro (2005, p. 116-122). Se for assim, nosso trabalho segue a iniciativa 

dos estudos que visam pesquisar a presença lingüística africana no nível lexical, fornecendo 

dados que contribuam com a investigação da distribuição e influência etnolingüística dos povos 

africanos no Brasil. 

Nessa perspectiva, é interessante investigar o vocabulário afro-religioso dos rituais de 

orientação africana observadas nos terreiros de mina no Maranhão. De acordo com Pereira 

(2007, p. 3), a linguagem afro-

trazido ao Brasil pelos negros procedentes de diferentes áreas do continente africano e 

reelaborado à luz de novas condições histórico-

de que particularidades desse conhecimento levaram à formulação de uma linguagem 

identificadora do homem que a utilizava.  

Na literatura cientifica, não são raros os trabalhos que buscam investigar a presença 

desses grupos etnolingüísticos. Como exemplo, podemos citar o estudo de Pereira (1979 [1947]). 

O autor faz uma pesquisa etnográfica bem detalhada sobre a Casa das Minas no Maranhão, 

ressaltando vários elementos constitutivos dos cultos, não se atendo, porém, aos elementos 

lingüísticos.  

De natureza antropológica, ainda podemos citar o estudo etnográfico da Casa das 

Minas produzido por Ferretti (1996). Essa obra tem sido referência nas pesquisas afro-religiosas 

trazendo informações importantes sobre a identidade negra e os cultos afro-brasileiros no 

Maranhão. Ao fim da obra, o pesquisador apresenta um glossário dos termos utilizados nos cultos 

afro-maranhenses. Entretanto, este levantamento é específico das práticas religiosas da Casa das 

Minas do maranhão, não englobando com maior profundidade, de maneira  sistemática, palavras 

de matriz nagô. O próprio autor reconhece que há um grande número de palavras, principalmente 

relativas aos cânticos rituais, não inseridas no levantamento (1996, p. 288). Assim, admite o 

pesquisador que teria sido melhor recorrer à consultoria de um especialista em línguas africanas e 

que o estudo da identificação das palavras africanas precisa ser intensificado. 

Pessoa de Castro (2005) apresenta o levantamento mais completo dos termos 

utilizados nos cultos rituais de matriz africana feito no seio da etnolingüística brasileira. Por outro 

lado, seu glossário reúne vocábulos do falar afro-baiano. Esse estado brasileiro possui uma 

configuração afro-religiosa que, de certo modo, se distancia da configuração afro-religiosa 

maranhense, como evidencia todo o estudo de Ferretti (2001). Assim, é relevante fazer um 
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levantamento da linguagem utilizada por terreiros do Maranhão, em busca de termos particulares 

ao tambor de mina típico desse estado, com o intuito de acrescentar novos termos, ou acepções 

diferentes para os termos já existentes, aos levantamentos etnolingüísticos feitos em outros 

estados para uma descrição mais abrangente da distribuição etnolingüística dos povos africanos 

no Brasil. 

Sob essa perspectiva, o presente trabalho se estrutura da seguinte maneira: no Capitulo 

1 apresentamos os fundamentos teóricos norteadores da pesquisa, desse modo, tecemos 

considerações sobre língua, cultura e identidade e sobre a pesquisa Etnolinguistica. Em seguida, 

discutimos questões sobre língua comum e língua de especialidade, as abordagens lexicológicas 

de estudo da língua e noções sobre a Lexia. Quanto às abordagens terminológicas que 

fundamentam a pesquisa, tecemos comentários sobre as disciplinas: Terminologia, abordando 

estudos sobre o termo; Terminografia, ressaltando as características do glossário;  e 

Socioterminologia, falando também de variantes socioterminológicas. 

No capítulo 2 discorremos sobre a distribuição etnolingüística dos povos africanos no 

Brasil e a formação dos cultos afro-brasileiros, nesse contexto também foi relevante apresentar 

uma breve caracterização do léxico específico dos cultos afro-brasileiros. Feito isso, 

apresentamos uma breve etnografia do Tambor de mina no Maranhão, ressaltando os espaços 

rituais, as entidades cultuadas, o processo de liderança e hierarquia, os cargos e funções 

especializadas dessa religião e aspectos das festas rituais. 

No capítulo 3 apresentamos as etapas e os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

desde a metodologia da pesquisa de campo até os métodos de organização do repertório. O 

capítulo 4 traz o Glossário do Tambor de Mina, com 96 verbetes distribuídos em ordem 

alfabética e formulados com natureza semasiológica, do termo ao conceito. 

Apresentamos posteriormente o capítulo de conclusão, mostrando os resultados do 

trabalho. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

 
Este primeiro capítulo é dedicado à exposição das disciplinas que norteiam nossa 

pesquisa. Dividimos as etapas, ou perspectivas, de fundamentação em dois níveis: o nível 

lingüístico-antropológico e o preferencialmente lingüístico.  

Numa primeira etapa, foi necessário investigar a comunidade estudada fora dos 

parâmetros puramente lingüísticos; no sentido de levantar, compreender e analisar os elementos 

formadores da configuração religiosa afro-brasileira e afro-maranhense, seus aspectos 

mitológicos, espaciais e funcionais.  

Nesse processo se fez necessário buscar subsídios teóricos e metodológicos que nos 

direcionasse quanto às questões conceituais a serem discutidas e quanto aos procedimentos que 

deveríamos adotar para estabelecer contato e proceder com a investigação ora proposta no seio da 

comunidade estudada. 

Em relação ao nível teórico, a Etnolingüística nos direcionou no sentido de 

compreender os fatos culturais em consonância com os lingüísticos, compreender também noções 

de cultura e grupo étnico, possibilitando, assim, uma caracterização etnográfica da comunidade 

afro-religiosa, compreendendo seus elementos simbólicos, comportamento e relações sociais. 

Nesse momento, foi pertinente investigar os elementos culturais afro-religiosos brasileiros, desde 

sua formação ainda em período de escravidão negra no Brasil, sua expansão e transformação, e as 

características do léxico especializado do povo-de-santo.  

No nível metodológico, por se tratar de uma comunidade estigmatizada por conta de 

sua crença, perseguida por atos etnocêntricos de militares e populares de religiões de maior 

prestígio social, buscamos na Etnolingüística quais seriam os melhores procedimentos para 

atingir os objetivos da pesquisa. Isso quer dizer que, como pesquisadores, precisamos reconhecer 

e respeitar os limites estabelecidos pela comunidade, em se tratando de investigar seus elementos, 

procedimentos e espaços secretos. 

Estabelecido o contato, foi necessário buscar novos direcionamos em relação ao 

levantamento, recolha e tratamento dos dados obtidos pra atingir o objetivo de elaborar o 

glossário. Nesse ponto, as disciplinas terminológicas  Terminologia, Terminografia e 

Socioterminologia  se apresentaram como as mais adequadas à natureza da pesquisa, desde a 
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delimitação e compreensão do objeto de estudo, o termo específico da linguagem afro-religiosa 

em São Luís, à sistematização da obra socioterminológica, macro e micro-estruturalmente. A 

consulta a princípios e métodos dessas disciplinas proporcionou a elaboração de um glossário, em 

principio demonstrativo, sistemático dos termos utilizados, com o intuito de trazer as informações 

mais relevantes para o consulente do glossário, para o entendimento da configuração cultural e 

religiosa da comunidade estudada. 

  

1.1 Língua, cultura e identidade 
 

 

Uma questão básica que impulsiona discussões teóricas e direciona procedimentos 

metodológicos específicos tanto de estudos lingüísticos quanto de pesquisas antropológicas é a 

notável relação entre linguagem e cultura. Decerto nem todas as vertentes dentro da Antropologia 

e da Lingüística obrigatoriamente se interessam por essa questão de forma a elaborar pesquisas 

em prol desse tema, entretanto há um ponto pacífico entre os estudiosos, lingüistas e 

antropólogos1, que se voltam para o estudo dos traços culturais de determinado povo e da relação 

entre esses traços: há de se considerar cada um dos elementos de uma cultura numa relação 

cíclica em que um elemento está ligado a outro, em maior ou menor grau, e essa ligação é que 

forma a cadeia cultural, ou melhor, a configuração cultural de determinado grupo. 

Para Lévi-Strauss (1975, p. 86), a relação entre cultura e linguagem (incluindo a 

língua como modo de manifestação de linguagem) nem sempre é bem definida. A linguagem 

pode ser concebida sob três aspectos. Como produto da cultura, a língua possui propriedade 

refletora, ou, nas palavras do autor, "uma língua, em uso na sociedade, reflete a cultura geral da 

população"; nessa perspectiva, a língua é o espelho da sociedade, seria possível extrair, dela, (a 

língua) todos os aspectos sociais de um povo, sua ideologia, valores, todo seu aparato axiológico.  

Por outro ângulo, a língua é parte da cultura. Constitui um dos elementos da 

configuração cultural de um povo, desse modo, se une a outros fatores, como a religião, a 

estrutura política, por exemplo, para constituir a referida cadeia cultural.  

Outro sentido, ou atribuição dada à língua, é o de condição da cultura. Nessa ótica, a 

língua é o próprio meio pelo qual a cultura se mantém, já que para Levi-Strauss é por meio da 

                                                 
1 Como exemplo, citamos BOAS (1994); DURANTI (2000); LÉVI-STRAUSS (1975); QUEIROZ e OLIVEIRA 
(2006). 
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linguagem que o indivíduo adquire sua cultura, ou a cultura de seu povo. Neste caso, é um 

elemento necessário para a aquisição, compreensão, manutenção e propagação das axiologias de 

determinada comunidade; a condição, sem a qual uma cultura não sobreviveria. 

Em nosso entendimento, os três aspectos listados por Lévi-Strauss não se anulam. As 

diferentes atribuições dadas à lingua(gem) são complementares, dado o seu valor funcional; em 

verdade, as três óticas revelam três diferentes faces de um elemento necessário para a cultura, 

sempre levando em consideração a comunicação como propulsora dessa relação evidentemente 

subjetiva.  

Seja como produto que possibilita depreender os elementos culturais, como um desses 

elementos ou como o veículo que condiciona a existência desses elementos, a língua é sempre um 

fator de identidade étnica, visto o papel, sempre fundamental, que exerce nessas três situações, de 

estreita relação entre a expressão verbal das coisas e a própria existência das coisas.  Não 

defendemos, entretanto, que a caracterização do referido autor esgota todas as possibilidades de 

avaliação nessa relação língua versus cultura. A caracterização ora demonstrada ilustra 

exatamente o contrário: é tarefa complexa definir os limites, em que medida a língua influencia 

ou é influenciada pela cultura. 

Para Martinet (s/d, p. 100), a questão não está em procurar religar linguagem e cultura 

como duas realidades que agem uma sobre a outra, mas em estabelecer uma "identidade de 

relações entre factos lingüísticos e factos culturais, sendo ambos condicionados pela necessidade 

da vida em sociedade".  

Desse modo, a relação língua(gem) e cultura suscita discussões complexas. Há muitos 

pontos controversos no que tange à delimitação de fronteiras, à importância que se deve empregar 

nessa relação e ao que se deve realmente levar em consideração se se deseja estudar a língua em 

consonância com a cultura ou a cultura por meio da língua.  

A língua, por sua vez, é uma das manifestações de linguagem no seio da vida social, 

entre outras linguagens possíveis, como a gestual e a visual, por exemplo. Podemos afirmar que, 

tanto para a comunicação quanto para inserção no grupo e identificação com ele, a língua é, pois, 

um veículo extremamente eficiente no que diz respeito à manutenção e desenvolvimento das 

relações humanas.  

A heterogeneidade da língua é atribuída à existência de muitas facetas. Entretanto, 

sem nos deter aos âmbitos sociolingüísticos, nos concentramos aqui em seu caráter funcional. 
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Este é o que cabe avaliar com mais propriedade quando na proposta de observar a relação língua 

e cultura. 

Martinet (s/d, p. 95) afirma que "enquanto facto cultural, a língua não deixa por isso 

de ser um facto cultural particular: parte integrante de uma cultura, é simultaneamente um 

produto seu e a condição de sua transmissão".  

A concepção de língua enquanto fato cultural revela principalmente o pragmatismo 

que existe nessa relação. Ora, um fato cultural é uma manifestação cultural genuína de 

determinado grupo, instituída e normalizada pela comunidade, seja por meios legais, seja pelo 

reconhecimento do objeto como um fator de identificação dessa comunidade, que possui um 

lugar social dentro do grupo e é constantemente resgatado nesse processo de identificação. 

Assim, a língua que, ainda segundo Martinet (op. Cit, p. 95), dá conta, em certa 

medida, do conteúdo de uma cultura é, pois, um mecanismo pragmático de identificação cultural, 

porque carrega em suas estruturas, seus sons e seu acervo vocabular traços identificadores de um 

grupo ou povo.  

Convém neste momento comentar as observações de Saussure (2006, p. 261) sobre a 

existência de certa unidade que proporciona o agrupamento de indivíduos numa comunidade 

particular. O que antes mesmo a Antropologia considerava fundamental para a identificação de 

um indivíduo  a raça ou conjunto de características físicas, como cor da pele  fica, na 

contemporaneidade, em segundo plano, ou perfeitamente excludente, na tentativa de observar que 

elementos são relevantes para a identificação ou agrupamento de indivíduos numa comunidade. 

Saussure propôs chamar de etnismo a referida unidade, constituída pelo vínculo social.  

Para Saussure, etnismo é "uma unidade que repousa em relações múltiplas de religião, 

de civilização, de defesa comum etc., as quais podem estabelecer mesmo entre povos de raças 

diferentes e na ausência de todo vínculo político" (Op.Cit.p. 261). O conceito de etnismo 

saussuriano é aplicado à noção antropológica de grupo étnico que procura definir, ou identificar 

uma comunidade, segundo seus aspectos culturais, buscando entre os elementos formadores de 

sua cultura que fatores constituem a identidade cultural da comunidade.  

Oliveira (1976, p. 2) elenca uma série de caracterizações possíveis para grupo étnico, 

que variam entre traços biológicos e valores culturais. É muito comum a relação direta que se faz 

entre etnia e as características físicas dos membros de um grupo, assim não raro essa tem sido a 

característica primordial nesse processo de definição.  
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Segundo esse pensamento, seriam grupos étnicos grupos formados apenas por 

membros com traços biológicos comuns: brancos, negros e índios, por exemplo. No entanto, a 

noção de que um grupo étnico compartilha não somente, e não obrigatoriamente, de traços 

biológicos e sim de traços culturais; o que expande o conceito, de modo a ser possível considerar 

elementos mais "subjetivos" como os fatores sociais.  

Isso quer dizer que, para a Lingüística, um grupo étnico pode ser definido por suas 

atividades socioeconômicas e religiosas, por exemplo. Nesse sentido, o que deve ser levado em 

consideração numa tentativa de agrupamento é a identificação étnica dos membros. Desse modo, 

a língua é fator de identidade cultural, é um código de pertencimento a um grupo. Como assevera 

Saussure (Op.Cit. p. 261), "no que respeita à questão de unidade étnica, é a língua que cabe 

interrogar; seu testemunho sobre todos os demais". 

Língua, cultura e identidade étnica e a estreita relação entre esses três elementos 

podem ser mais imediatamente observados no nível do léxico. Cada palavra carrega, entre sons e 

sentido, algo da história de um povo que em certa medida revela o que pensa, como vive e quem 

é esse povo. Isso porque é o léxico o nível da língua que efetivamente revela idéias, crenças e 

hábitos dos indivíduos.  

Uma pesquisa que intenta elaborar um glossário deve, antes, compreender o valor de 

cada unidade lexical para somente depois investigar os mecanismos mais adequados para resgatar 

esse valor. Nessa medida, a Etnolingüística pode oferecer relevantes instrumentos que 

possibilitam esse resgate.  

 

1.2 A pesquisa Etnolingüística  
 

A Antropolingüística ou Lingüística Antropológica, também conhecida como 

Etnolingüística concebe a língua enquanto causa das estruturas sociais ou culturais, e não como 

um reflexo delas. Desse modo, as diferenças das línguas não apenas demonstram, mas instituem 

as diferenças sócio-culturais. Já que é a linguagem, nesse sentido, que organiza as práticas 

sociais. 

Cabe nesse momento avaliar o que dizem Férnandez e Hachén (1995, p. 1): 

 

Así como hablar de "lenguage humano" supone uma redundância, creemos que 
especificaciones tales como "etno", "pscico", "sócio" lingüística no hacen más 
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que resaltar elementos implíticos em el concepto mismo de lingüística. Todo 
lenguagem es, por deficinión, humano y toda lingüística debe contemplar los 
aspetcos psico-socio-culturales inherentes a la comunicatión verbal2. [...] 

 

Para os autores, a língua é um produto da capacidade humana de construir sistemas 

simbólicos comunicativos e deve ser abordado por uma disciplina capaz de considerar todos os 

aspectos significativos inerentes a ele. Entretanto, a história da evolução da ciência demonstra 

uma constante reformulação de teorias, mudanças de foco que modificam também a perspectiva 

do objeto e que dão margem ao surgimento de diversas especializações. São essas especializações 

que possibilitam o entendimento da língua como um todo, pois delimitam o objeto, podendo, 

desse modo, investigar um ou outro aspecto como maior profundidade. Assim, a lingüística se 

desdobra: é sócio, geo e psicolingüística entre outras vertentes, muitas vezes complementares. 

Esse caráter de complementação é o que, talvez, melhor caracterize a Etnolingüística, 

visto sua natureza interdisciplinar com disciplinas antropológicas e lingüísticas. Isso porque a 

análise de um fato social não permite o isolamento, ou uma delimitação unilateral do objeto.  

O antropólogo Franz Boas propõe um estudo etnológico sobre elementos culturais, 

inclusive a linguagem. Para ele,  

 

Os fenômenos da linguagem mostram claramente que condições bastante 
diferentes daquelas para as quais a psicanálise dirige sua atenção determinam o 
comportamento mental do homem [...] As categorias de linguagem nos 
compelem a ver o mundo arranjado em certos grupos conceituais determinados, 
que, pela nossa falta de conhecimento dos processos lingüísticos, são tomados 
como categorias objetivas e, portanto, se impõem à forma de nossos 
pensamentos.3 
  

A Etnolingüística nasceu com base na Antropologia Cultural americana da primeira 

metade do século XX. É fundamentalmente um produto da união entre a Antropologia e a 

Lingüística, mas envolve também princípios teóricos da Sociologia e da Psicologia ou Ciência 

Cognitiva, entre outras vertentes que se interessam pelas relações entre língua, cultura e 

processos cognitivos. Eis sua natureza interdisciplinar. 

                                                 
2 FERNÁNDEZ, M. del R.; HACHÉN, R. R. ?De que hablamos cuando hablamos de Etnolingüística? In: Revista de 
la escuela de Antropologia. N. 3. UNR, 1995. p. 1-3 
 
3 BOAS, F. Os métodos da etnologia. In: CASTRO, C. (Org. e trad.). Franz Boas: Antropologia cultural. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. p. 41-52. 
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A Etnolingüística concentra-se no estudo dos usos lingüísticos no seio da vida social, 

desse modo, explica o significado que as formas lingüísticas adquirem nos contextos em que são 

utilizadas, e permite descobrir padrões interativos que revelam visões do mundo e a forma de 

relação entre os indivíduos. Para Valls (2000, p. 10), este ramo da Lingüística produz 

instrumentos de descrição e análise que proporcionam a observação do funcionamento das 

línguas na construção das identidades individuais.  

O contexto é de suma importância nesse sentido, pois a enunciação está vinculada a 

uma situação particular, para fins particulares. Desse modo a atividade verbal é uma atividade 

situada, cuja existência dependerá de fatores ligados em alguma medida a algo coletivo  seja 

ideologia, seja visão de mundo, ou relações sociais  já que o falante é um ser histórico e social. 

A Etnolingüística se interessa exatamente pelo contexto de enunciação, pois 

 
 "[...] dedica-se ao papel das línguas e à faculdade lingüística dessa atividade 
social. Para tanto, é preciso compreender os sistemas lingüísticos e documentar 
o seu uso em atividades que sempre procuram o tecido cultural dentro dos quais 
são produzidos enunciados e sentidos.4"  

 

Duranti (2000, p. 21) afirma que a disciplina se apresenta como "o estudo da 

linguagem como um recurso da cultura, e da fala como uma prática social"5. O falante seria, 

então, um ator social e a linguagem "um conjunto de estratégias simbólicas que formam parte do 

tecido social e da representação individual de mundos possíveis ou reais" (Duranti, op. Cit., p. 

22)6. Segundo o autor (Op. Cit. p. 143) o Etnolingüísta tem como temas de interesse: 

 

 A organização básica de relação entre sons e significados, tal como aparece no uso da 

linguagem real em diversas atividades sociais; 

 A distribuição espacial do uso da linguagem; 

 Os significados culturais do que se entende como ritual ou linguagem cerimonial; 

 A distribuição social de estilos e gêneros de fala; 

 O papel da socialização lingüística na configuração da pessoa, da mente e das relações 

sociais; 

                                                 
4 SOUZA, G. S. Lingüística Histórica/Antropologia Lingüística: possibilidades interdisciplinares. (...., s/d) 
5 No original: "el estudio del lenguage como um recurso de la cultura, y del habla como uma prática social." 
6 No original "um conjunto de estrategias simbólicas que forman parten del tejido social y de la representación 
individual de mundos possibles o reales" 
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 A interpretação de códigos distintos na constituição das mensagens e suas representações 

(análise semiótica). 

 

Além desses interesses o Etnolingüísta pode avaliar outras questões que poderiam 

parecer de interesse apenas de antropólogos ou cientistas políticos. Souza4 afirma que  

 

A distinção entre os antropólogos lingüistas e os outros estudos da linguagem está 
no foco da linguagem como um conjunto de recursos simbólicos" que entra na 
constituição do sistema social e a representação individual de mundos reais ou 
possíveis. Isto permite que se abordem  algumas questões da pesquisa 
antropológica: política de representação, constituição de autoridade, legitimação 
do poder, conflito cultural da pessoa, política de emoção e a relação entre o 
desempenho ritual e formas de controle social entre conhecimentos específicos e 
cognição, entre a performance artística e a política de consumo estético e entre e 
contato cultural e a mudança social. (grifo original do autor). 

 

O método etnológico preocupa-se não somente com a descrição dos fatos culturais. 

Preocupa-se principalmente com a compreensão desses fatos em relação com o conjunto ao qual 

pertencem. "Um costume particular só pode ser explicado se relacionado ao seu contexto 

cultural" (CUCHE, 1999, p. 45). 

A Etnolingüística compartilha desse princípio ao adotar o método antropológico da 

observação participante, partindo da premissa de que não se pode estudar uma cultura 

analisando-a do exterior, menos ainda à distância. Segundo Cuche (op. cit, p. 74), esse método é 

o único que poderia "escapar ao etnocentrismo". Cabe ao etnólogo, e/ou etnolingüísta, se 

aproximar ao máximo, ao longo de uma pesquisa intensiva, do indivíduo que observa. Não 

apenas ter ciência de sua realidade e atividades, mas se inserir nelas, como se ele mesmo (o 

pesquisador) fosse o próprio objeto. O estudo de Aragão et. al. (1987) se enquadra bem nessa 

metodologia. A pesquisa determinou como campo de observação para descrever a linguagem 

afro-religiosa de João Pessoa 10 terreiros de cultos afro-brasileiros com aplicação de entrevistas. 

Neste livro é feita uma descrição etnográfica das atividades, das funções e da mitologia das casas 

investigadas. 

A observação participante é um método aplicado ao estudo de elementos culturais de 

determinado grupo sincronicamente, ou seja, na observação as atividades em prática tal como se 

apresentam na atualidade. Entretanto, também se enquadram numa pesquisa etnolingüística os 

estudos que observam a realidade sociocultural de um determinado grupo diacronicamente  por 
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meio de pesquisas bibliográficas, por exemplo. Assim se identificam como etnolingüísticas: as 

descrições lingüísticas de sociedades não mais existentes, estudos filológicos, lexicográficos e de 

línguas ágrafas. Como exemplo, pode-se citar o artigo de Ramos (2005). Neste a autora faz uma 

análise histórica da presença indígena na formação histórico-cultural do Maranhão antes de partir 

para a análise lingüística propriamente dita. 

Em suma, os métodos utilizados na pesquisa etnolingüística são baseados na pesquisa 

etnográfica e na sociolingüística. A saber, além da observação participante: 

 

 Utilização de notas etnográficas; 

 Elaboração de mapas; 

 Realização de entrevistas; 

 Armazenamento de dados por meio de gravação em áudio e vídeo, bem como 

utilização de fotografias; 

 Reunião de dados sobre a comunidade, como informações sobre a história e 

configuração socioeconômica e cultural em prefeituras, museus e igrejas, por 

exemplo. 

 

A contribuição teórica e metodológica que a Antropologia cultural pode fornecer ao 

lingüista que intenta descrever o vocabulário específico utilizado nos terreiros é de grande valia. 

Primeiro porque ao lingüista caba a tarefa de conhecer as tradições dos terreiros, sua organização 

funcional e sua estrutura mitológica. Para tanto, não basta munir-se de toda a teoria lingüística 

necessária para a análise dos dados, é preciso saber como colher esses dados, como abordar os 

membros do grupo e definir o grau de proximidade e de participação nas atividades da casa. 

Segundo porque se o objetivo é lidar com traços culturais de indivíduos tão segregados 

socialmente, como são os freqüentadores desses cultos  "atacados" por freqüentadores de 

religiões mais prestigiadas e por vezes impedidos de exercerem sua fé  há de se levar em 

consideração questões extremamente delicadas, como segregação racial e social, relações de 

poder religioso, sincretismo religioso e preconceito racial e sociocultural.  

Os estudos de dois etnolingüístas são pertinentes para o tratamento das questões 

étnicas que envolvem nosso estudo: o trabalho de Sogbôssi (1999) e os trabalhos de Pessoa de 

Castro (2002 e 2005).  
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Os trabalhos de Pessoa de Castro têm sido referência para as discussões que acercam a 

fonte imprescindível de pesquisa se se deseja compreender a distribuição demográfica e religiosa 

dos povos africanos para cá trazidos, e a influência que as expressões lingüísticas africanas têm 

demonstrado no português do Brasil. 

Para um estudo da presença africana no Maranhão e da influência das línguas do 

grupo ewe-fon vale o trabalho de Sogbôssi. O estudo do etnolingüísta e antropólogo africano traz 

informações pertinentes sobre a influência do grupo étnico BANTO nas casas de culto afro no 

Maranhão. 

Seguindo essa linha religiosa, se apresentam como fonte indispensável de consulta os 

trabalhos dos etnógrafos Ferretti (1996) e Ferretti (2000), que, mesmo não se aprofundando nos 

aspectos lingüísticos que constituem os cultos praticados nos terreiros de mina no Maranhão, 

trazem ricas informações sobre a distribuição étnica, consequentemente, lingüística, dos povos 

africanos vindos ao Brasil por meio do tráfico negreiro e a formação etnológica desses terreiros 

no Maranhão. 

Desse modo, a ligação teórico-metodológica que pretendemos fazer entre a lingüística 

e a antropologia, dará subsídios para um entendimento sistemático dos conceitos que norteiam 

nossa pesquisa. Por tudo o que foi exposto acima é que acreditamos ser a Etnolingüística de suma 

importância para o nosso trabalho, visto, primeiramente, a concepção de língua adotada por essa 

disciplina, como sendo um construto integrado na cultura e integrador das relações sociais dentro 

de um grupo; num segundo momento, também contribui com os direcionamentos metodológicos 

que direcionam os contatos e os tratamentos do etnolingüísta e os sujeitos objetos da pesquisa. 

 

1.3  Língua comum e Língua de especialidade 

 

A história da humanidade é a história de seres organizados em sociedade, que detém 

um sistema de comunicação oral, ou seja, uma língua, como afirma Alkmin (2005, p. 21). Esse 

sistema de comunicação, além de poder se apresentar também na forma escrita, é passível de uma 

heterogeneidade que não se atém apenas a delimitações geográficas. Como afirma ainda Alkmim 
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existência da diversidade ou da variação. Isto é, toda comunidade se caracteriza pelo emprego de 

 

A Sociolingüística concebe a existência da variação em diferentes instâncias da 

língua, que vão desde a geográfica a social. Essas diferentes possibilidades podem se manifestar 

em todos os níveis da língua: fonético-fonológico, morfossintático e semântico-lexical.  

O código lingüístico é, pois, formado por uma intersecção de diferentes códigos, que 

identificam e caracterizam diferentes organizações sócio-culturais. Desse modo, aquele sistema 

de comunicação a que Alkim (op. cit) se refere possui duas naturezas que se intercalam para a 

formação do sistema lingüístico de uma comunidade: um núcleo comum, utilizado por todos os 

sujeitos de uma comunidade, e um núcleo específico, inerente a grupo dentro desta comunidade. 

Von Wartburg e Ullmann (1975, p. 102) observam que 

 

O vocabulário de uma língua se compõe de dois grupos de palavras: algumas 
(como faca, cabeça, casa, flor, dormir), são compreendidas e utilizadas do 
mesmo modo por todos os membros de uma comunidade lingüística; outras só 
são compreendidas por uma parte menor ou maior da comunidade, e só são 
empregadas, pelo menos no que se refere ao emprego correto, pelos membros 
desse grupo particular7. (grifos originais) 

 

Assim, essa divisão de núcleos (comum e específico) direcionam uma espécie de 

bipartição do sistema lingüístico em: língua comum e língua de especialidade. No campo do 

léxico, nosso foco de estudo, as fronteiras entre o que é comum e o que é de especialidade podem 

ser reconhecidas pela divisão proposta por Warteburg e Ullmann (Op. Cit.): a língua comum 

compreende palavras gerais, utilizadas por todos os membros de dada comunidade; a língua de 

especialidade é constituída por palavras específicas, que formam a variedade lingüística de um 

grupo dentro desta comunidade, cuja significação e emprego são determinados pelos membros 

deste grupo. Desse modo, ainda segundo Von Wartburg e Ullmann (Op. Cit.)  

 

No interior da comunidade humana que participa de uma língua existem também 
numerosos grupos, maiores ou menores, que são os únicos a utilizar entre si 
certas expressões. Em outros termos, há, no interior da língua, línguas de grupo. 

 

                                                 
7 VON WARTBURG, W.; ULLMANN. Problemas e métodos da lingüística. Trad. Maria Elisa Mascarenhas. São 
Paulo: Difel, 1975. 
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A língua comum, portanto, compreende os vocábulos gerais do sistema lingüístico, 

aqueles utilizados por todos os membros da comunidade em suas práticas cotidianas de 

comunicação. Temos, pois, dentro deste núcleo de palavras, as que se referem a ações, objetos e 

práticas gerais de todos os membros, cujo sentido e emprego são compartilhados por todos os 

falantes da língua.  

Uma sociedade, que se comunica por meio de uma língua comum, possui em sua 

organização sócio-cultural estratificações diversas, concernentes a instâncias políticas, 

econômicas, profissionais, científicas e culturais. Isso implica uma heterogeneidade lingüística, à 

medida que cada sistema de organização social dentro de uma comunidade demanda um sistema 

de comunicação adequado às suas práticas específicas. 

Esse sistema possui a função social de manter, propagar e dinamizar as ações típicas 

de cada grupo. Nesse sentido, uma língua de especialidade, que se forma por questões históricas, 

sócio-culturais ou sócio-profissionais, é inerentemente funcional, já que é utilizada para fins 

específicos dentro de um grupo. Assim, temos, por exemplo, membros de uma comunidade 

profissional que se valem de um léxico especializado adequado às exigências de suas práticas; ou 

membros de uma comunidade sócio-cultural que se valem de um léxico específico deste grupo 

para manter seus valores identitários. 

As necessidades sócio-profissionais de dada comunidade impulsionam a constituição 

de uma linguagem de especialidade, que se adéqüe e dê conta das exigências pragmático-

discursivas desta comunidade. Nesse ponto, Nuvens assevera que 

 

A criação da linguagem especializada não é, então, muito diferente da formação 
da linguagem comum: no segundo caso, o vocábulo se forma no interior da 
comunidade lingüística como efeito da divisão social do trabalho, e como 
resultado de interesses históricos da comunidade, por ele está sempre definido 
em um contexto cultural. No primeiro caso, o termo especializado se forma por 
impulsos tecnológicos, comerciais ou científicos, quando surge a necessidade de 
delimitar, com total precisão, os objetos ou os conceitos de uma teoria, um 
método ou um procedimento8. 

 

Quanto aos processos de formação de uma língua de especialidade, Biderman (2006, p. 

                                                 
8 NUVENS, M. A. Elementos para um glossário dos termos da cultura, industrialização e Comercialização da cana-de-açúcar. 
Fortaleza, 2006. Dissertação (Mestrado)  Universidade Estadual do Ceará. 
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língua já possui. De um lado, reutiliza palavras já existentes para criar outras, ou então, serve-se 

grupo, são os mesmos processos que 

o da língua comum, geral a todos os falantes. Nesse sentido, Alves (2006, p. 32) acrescenta que  

 

[...] de maneira geral, a renovação lexical  ou neologia terminológica [...]  nos 
domínios de especialidade segue os mesmos processos que presidem à formação 
de palavras do léxico geral, não-especializado. Assim, de maneira análoga aos 
neologismos da língua geral, os neologismos terminológicos são formados pelos 
processos vernaculares da derivação, da composição, da transferência semântica, 
das formações sintagmáticas, da redução e pelo empréstimo de outros idiomas9. 

 

Essa neologia terminológica a que Alves se refere como renovação lexical num 

domínio de especialidade está condicionada a questões pragmático-discursivas, à medida que a 

criação/adoção depende diretamente das necessidades sócio-comunicativas dos membros da 

comunidade lingüística especializada. O que observamos, portanto, é que um vocábulo passa a 

ser termo, num processo de terminologização, segundo Barbosa (2006, p. 49). Para a autora, a 

stricto sensu refere-se à transposição de uma unidade lexical, da língua geral 

grifos originais). 

Por outro lado, o processo de terminologização, que permite a criação de uma língua 

de especialidade, também se assemelha ao da língua comum quando parte do conceptus para o 

termo. Neste caso,  

terminologização é equivalente a lexemização e tem como ponto de partida, no 
percurso gerativo da enunciação a própria realidade fenomênica, em que se tem 
uma informação virtual, amorfa, que, em outro nível, o do recorte observacional 
e cultural, se transforma no conceptus ; este, por sua vez, será terminologizado10. 
(Op. Cit.) 
 

O processo inverso também é possível, sendo que um termo, específico a um domínio 

de especialidade, passa para a língua comum e ganha o status de vocábulo: a vocabularização. 

Neste caso, o que era específico passa a ser de domínio coletivo, podendo ser utilizado por todos 

os indivíduos falantes da língua em suas práticas cotidianas. 

                                                 
9 ALVES, I. M. A renovação lexical nos domínios de especialidade. Ciência e cultura. São Paulo; v. 58, n. 2., p. 32-
34, 2006. 
10 BARBOSA, M. A. Para uma etno-terminologia: recortes epistemológicos. Ciência e cultura. São Paulo; v. 58, n. 
2., p. 48-51, 2006. 
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As fronteiras entre língua comum e língua de especialidade, não são, entretanto, 

necessariamente excludentes ou definitivas. Um léxico de especialidade, utilizado por membros 

do grupo específico, pode ser reconhecido por membros de outro grupo, mesmo que estes não 

dominem substancialmente os sentidos empregados por aqueles. Um médico, detentor de um 

vocabulário próprio da medicina, pode se comunicar com o paciente, lhe informando sobre seu 

estado clínico, utilizando palavras específicas de seu meio. Essa confluência de linguagens é o 

que permite, por exemplo, a qualquer cidadão a leitura e o entendimento das informações 

contidas numa bula de medicamentos, resguardadas certas dificuldades.  

Por sua vez, um indivíduo pode utilizar diferentes línguas de especialidade, 

considerando as estratificações sociais dentro de uma comunidade e as diferentes situações sócio-

discursivas. É isso que permite que uma mesma pessoa se utilize de vários vocabulários 

específicos, dependendo de suas atividades culturais ou profissionais. Enquanto ser social, o 

homem não se isola em um determinado grupo, desse modo, as linguagens de especialidade se 

intercalam numa multiculturalidade lingüística.  

A língua comum, portanto, é constituída por vocábulos utilizados no sistema de 

comunicação geral da comunidade, enquanto que a língua de especialidade é constituída por 

termos de um grupo específico num sistema de comunicação particular. 

 

1.4 As abordagens lexicológicas  

 

Os estudos da língua apresentam diferentes orientações teóricas e metodológicas de 

acordo com a concepção que se tem de língua ou mesmo a definição dos objetos que se pretende 

investigar no seio do sistema lingüístico. Nesse sentido, a elaboração de repertórios depende da 

delimitação que se faz do objeto a ser coletado e definido em cada modalidade de repertório. 

Quando o objeto de estudo é o vocábulo, ou o lexema, pertencente à língua comum de 

uma comunidade lingüística, que faz parte das práticas cotidianas dos falantes dessa comunidade, 

as abordagens de estudo e compilação dos dados lingüísticos são lexicológicas, pois levam em 

consideração o léxico comum a todos os falantes. A lexicologia e a Lexicografia são, pois, as 

disciplinas que investigam a unidade lexical pertencente à língua comum.  

Segundo Lorente (2004, p. 19), a Lexicologia se ocupa do léxico das línguas de 

maneira completa e integrada. Para Silva (2007, p. 33), o estudo do léxico "até pouco tempo 
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vinha sendo desenvolvido, quase exclusivamente, por meio de estudos tradicionais que 

abordavam, dentre outros temas, a formação e o significado das palavras".  

Segundo o autor do GLOSSAL  um glossário terminológico da indústria do sal no 

Rio Grande do Norte , a Lexicologia ultrapassa atualmente os estudos de categorização e 

estruturação do léxico ocupando-se também do estudo das significações lingüísticas, mantendo, 

assim, uma estreita relação com a semântica. Desse modo, a Lexicologia estuda tanto os aspectos 

formais quanto semânticos das unidades lexicais.  

Se o objeto de estudo é o lexema, interessa à Lexicologia os aspectos 

contextualizadores da unidade lexical, que deve levar em conta os elementos culturais e 

puramente lingüísticos do vocábulo, como assevera Cabré (1995, p. 292) 

 

La lexicologia jamás prescinde de la gramática. Las palabras em los dicionarios 
se describen teniendo em cuenta su possible utilización en contexto, y esas 
mismas palabras son cencebidas como um peldaño necesario para el discurso11.  

 

No âmbito do léxico de uma língua, a unidade lexical se enquadra nas características 

gerais da língua comum, podendo ser objeto de uso de todos os membros, segundo sua 

necessidade de utilização ou compreensão dos constituintes lingüísticos formadores de seu 

sistema comum de comunicação. Assim, a lexicologia, quando verifica a existência e a utilização 

de um vocábulo, considera sua utilização no seio da comunidade como um todo, observando 

aspectos gramaticais e pragmático-discursivos.  

Isso permite à disciplina determinar os dados gramaticais pelo uso que a unidade 

lexical exerce na língua. É, portanto, de certo modo funcionalista, já que o objeto de estudo 

(lexema) não é descrito apenas sob uma ótica descritivista (ou prescritivista), ao contrário do que 

se pode pensar a princípio. Isso porque ao lexicólogo não interessa produzir mais um estudo de 

descrição gramatical da língua e sim analisar os usos da língua, gramaticais ou não, para 

compreender de que modo, pelo léxico, as línguas se constituem. 

lingüística teórica, se ocupa de las palabras com el objetivo de dar cuenta de la competência 

léxica de los hablantes [...] (Op. Cit., p. 293) 

                                                 
11 CABRÉ, M. T. Terminología hoy: concepciones, tendencias y aplicaciones. In: Ciência da Informação. V. 24. Nº 
3. Brasília: IBICT, 1995. p. 289-298. 
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Já a Lexicografia é "uma disciplina aplicada: ela se ocupa da elaboração de 

dicionários, vocabulários, glossários. Por isso é que se diz que as pesquisas lexicológicas com 

aplicações lexicográficas" (SILVA, 2007, p. 36). Nesse sentido, a disciplina se volta para a 

técnica de elaboração de obras lexicográficas, que analisam e descrevem as diversas línguas. 

Barbosa (1986, p. 83) acrescenta que o lexicólogo, 

 

[...] apoiado em dados fornecidos pela Lexicografia, pode construir modelos 
qualitativos ou quantitativos de um universo lexical, com bases empíricas e, a 
partir desses dados, propor modelos que busquem descrever sua natureza e 
funções. Desse modo, pode tanto valer-se da taxionomia lexicográfica, como 
desenvolver seus próprios modelos teóricos, que conduzam à definição de uma 
nova taxionomia12. 

 

A função as lexicografia seria, portanto, de inventariar e produzir uma terminologia de 

consulta aos elementos lexicais constituintes de uma língua, como afirmam Bevilacqua e Finatto 

(2006, p. 44) 

 

A finalidade da obra lexicográfica é, na percepção o usuário, a de, simplesmente, 
dirimir dúvidas. Sob essa ótica, sua principal missão será auxiliar os falantes 
nativos de uma língua com suas dificuldades de ortografia, de categorarização e 
gramatical de palavras, além de prestar esclarecimentos sobre o significado e o 
uso de uma palavra pouco utilizada, incluindo algumas informações 
etimológicas13 

 

Entretanto, se a percepção do consulente prevê um caráter funcional imediatista de 

-

com base em todas as informações que podem se contidas num verbete, uma funcionalidade 

maior, que prevê a consulta a aspectos também etnográficos. Isso porque, segundo as autoras, a 

configurado pela língua, de modo que oferece bem mais do que respostas simples para dúvidas de 

grafia ou de regê  

                                                 
12 BARBOSA, M. A. Lexicologia: aspectos estruturais e semântico-sintáticos. In. PAIS, et al. Manual de 
lingüística. São Paulo: GLOBAL, 1986. (p. 81-126) 
13 BEVILACQUA, C. R.; FINATTO, M. J. B. Lexicografia e terminografia: alguns contrapontos fundamentais. 
Alfa. São Paulo; v. 50, n. 2., p. 43-54, 2006. 
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Lexicologia e Lexicografia se complementam em seus objetivos de inventariar, 

descrever e analisar uma língua, ou parte dela, já que a Lexicologia pode ser considerada, ainda 

segundo Barbosa (op. cit, p. 83), como a ciência e a Lexicografia, como a tecnologia.  

Desse modo, caberia ao lexicólogo, tarefas como analisar qualitativa e 

quantitativamente dados lexicais, definir a estrutura vocabular e estabelecer uma rede semêmica e 

uma rede léxica de determinada língua; enquanto que ao lexicógrafo cabe produzir vários tipos de 

obras como dicionários monolíngües e bilíngües, vocabulários e glossários, por exemplo. 

 
1.4.1 A Lexia 
 

O estruturalismo saussuriano alavancou uma série de discussões sobre a unidade da 

língua que até então se convencionou chamar primariamente de palavra. A partir da análise 

proposta, de se considerar a representação psíquica e uma representação concreta de um conceito, 

manisfestada acusticamente na fala, surgem a idéia de significado e significante, como 

constituidores do signo lingüístico (SAUSSURE, 2006, p. 80-81 [1976]).  

Segundo Saussure, um signo é formado por um conceito (significado) e uma imagem 

acústica (significante), assim, a palavra seria uma representação na língua de um conceito, uma 

idéia, guardada na mente. 

Em se tratando de estudo da unidade lexical, seria a morfossintaxe a disciplina que dá 

conta dos elementos relacionados com formação acústica do signo, pois se ateria ás formas de 

conteúdo portadoras de substância, segundo Pottier (1967, p. 53). Assim, para se estudar as 

formas sintáticas, devemos primeiramente partir das estruturas morfológicas, pois é pela 

combinação das unidades morfológicas que as sintáticas se formam. 

Para Pottier, existem três tipos de elementos que constituem uma unidade lexical. O 

primeiro deles é o morfema, que se apresenta como um signo lingüístico menor. O morfema, por 

sua vez, é dividido em duas classes, os tipos de morfemas possíveis em uma lingua: o morfema 

lexical (ou lexemas), que compreende os radicais, sendo inventários ilimitados e abertos, já que 

podem ser acrescidas uma infinidade de possibilidades considerando a mobilidade lexical da 

língua; o morfema gramatical (ou gramemas), que encerram os sufixos e conjunções. 

O segundo elemento é a palavra. Uma unidade mínima construída de morfemas, que 

se dividem em: palavras constituídas de lexema e gramema e palavras formadas apenas por 

gramemas. 
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A lexia é o terceiro elemento, uma unidade de comportamento composta por palavras. 

Para as abordagens lexicológicas interessa esse novo conceito, ou proposta de análise e 

categorização de uma unidade lexical, visto seu caráter funcional no contexto discursivo.  

Segundo a teoria proposta por Pottier (1967, p. 55) a lexia se divide três tipos: 

1. Lexia simples: coincide com as palavras; 

2. Lexia composta: contem várias palavras, em parte ou totalmente integradas; 

3. Lexia complexa: uma seqüência mais ou menos estereotipada de palavras. 

Assim temos com lexia simples, palavras como árvore, saiu, entre; como lexia 

composta palavras como primeiro-ministro, mata-burro; como lexias complexas expressões 

como ponte levadiça, a punhaladas. Estes são exemplos de um estudo de Pottier mais atual, em 

conjunto com Audubert e Pais, de 1975. A este novo estudo, Pottier acrescenta outro tipo de 

lexia, a textual, no âmbito da fraseologia, como exemplo quem tudo quer, tudo perde. 

e Pais, 

1975, p. 26), pois constitui uma unidade resgatada da memória do falante, uma memória lexical, 

que possui as possibilidades de combinação de unidades do léxico, ou seja, no momento da 

enunciação, o falante não constrói uma combinação no momento da fala, pois as possibilidades já 

existem na língua. 

A concepção de uma unidade constituída não apenas de partes gramaticais, mas 

principalmente de partes que podem ser descritas gramaticalmente e funcionalmente é mais 

adequada aos preceitos teórico-metodológicos das abordagens lexicológicas, visto a observação 

não apenas da existência de uma unidade lexical que se liga a outras unidades para formar o 

léxico de uma língua, mas também a observação de seu uso, ou usos, para que se compreenda as 

acepções possíveis de cada unidade.  

Sendo assim, um inventário lexicológico-lexicográfico, não agrupa partes de um 

vocabulário, mas principalmente as funções discursivas e sócio-culturais destas partes. Uma 

consulta aos sentidos, ou mesmo a própria existência do verbete, é também uma consulta aos 

usos, conseqüentemente, aos contextos sócio-culturais de onde provém estas unidades. 

 
1.5 As abordagens terminológicas  
 

Além dos princípios e métodos da Etnolingüística, outras disciplinas de estudo da 

linguagem fundamentam nosso trabalho, contribuindo tanto para o entendimento da configuração 
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lingüística do domínio em questão, quanto para a elaboração da obra a que se propõe a pesquisa. 

São elas: a Terminologia, a Terminografia e a Socioterminologia.  

Essas abordagens terminológicas contribuem com os estudos lexicais, acrescentando 

modelos novos de produção de repertórios e estudos específicos que permitem estudar o léxico de 

dado grupo étnico, considerado suas peculiaridades léxico-semânticas. Terminologia, 

Terminografia e Socioterminologia estão numa relação de complementação e interdependência 

com as abordagens lexicológicas: Lexicologia e Lexicografia. 

Tanto as abordagens lexicológicas quanto as terminológicas se ocupam do mesmo 

objeto de estudo: o léxico. Diferenciam-se, nesse ponto, segundo as perspectivas de observação. 

Enquanto as primeiras abordagens consideram a unidade lexical como item do acervo lingüístico 

geral da língua, as outras buscam as formas e significados específicos que essas unidades lexicais 

apresentam dentro de uma linguagem especializada, ou seja, peculiar à determinada comunidade 

lingüística.  

É nesse sentido que as disciplinas terminológicas são mais adequadas para a nossa 

pesquisa. Já que o objeto de estudo é visto dentro de um domínio específico, a tipologia da obra 

que reúne esse objeto num repertório sistematizado é voltada para o domínio do qual a unidade 

lexical foi recolhida; o que proporciona a elaboração de glossários e vocabulários especializados. 

Caberia, pois, às disciplinas lexicológicas obras mais abrangentes, que recolham 

unidades lexicais de diferentes domínios, priorizando as reconhecidas por todo território nacional. 

É um repertório da língua, mesmo acrescentando os regionalismos, apresentado, geralmente, nos 

dicionários gerais de língua. Vale observar que uma obra lexicológica encerra em suas páginas 

todas as possibilidades vocabulares de uma língua, mesmo porque o nível lexical passa por 

constante renovação.  

É a concepção da unidade lexical terminológica que interessa ao nosso estudo. As 

unidades tidas como comuns ao léxico do português brasileiro que assumem outros usos e 

significados dentro do grupo étnico que constitui a religião afro-maranhense e as unidades 

lexicais específicas do uso religioso, utilizadas apenas dentro do grupo. 

 
1.5.1  A Terminologia  

 

Os estudos terminológicos vêm se desenvolvendo no Brasil, quer seja pelo 

desenvolvimento e atualização teórica e metodológica, quer seja pela produção de trabalhos que 
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aplicam esses princípios e métodos investigando e descrevendo diferentes comunidades 

lingüísticas.  

Entre esses, podemos citar as dissertações de Silva (2007), Campos (2007) e Nuvens 

(2006), que também apresentam um repertório léxico, registrando os termos específicos das 

comunidades lingüísticas estudadas pelos autores; respectivamente: a linguagem da indústria 

salineira, a terminologia do discurso neoliberal e a terminologia da cana-de-açúcar. 

Segundo Cabré (1995, p. 289) a Terminologia pode ser vista sob três concepções 

complementares:  

a) como disciplina, se ocupando dos termos especializados; 

b) como prática, sendo um conjunto de princípios voltados para a "recompilação" de 

termos;  

c) como produto, sendo um conjunto de termos de determinada especialidade. 

Assim, a Terminologia como disciplina parte da visão de que uma unidade lexical se 

caracteriza dentro de um grupo, pelos usos e significados atribuídos por esse grupo. Isso permite 

afirmar que um vocábulo passa a assumir um papel social específico dentro de uma comunidade 

lingüística, uma vez que adquirindo usos e sentidos específicos, se constitui como elemento da 

identidade lingüístico-cultural dessa comunidade. 

Uma unidade terminológica é, portanto, uma unidade axiológica que forma, 

juntamente com os elementos extralingüísticos, o conjunto de axiologias de dado grupo étnico, 

sua visão de mundo e sua relação com o mundo. 

Por outro lado, a Terminologia como prática viabiliza o tratamento adequado das 

unidades lexicais dentro da prática de recompilação dessas unidades. Isso quer dizer que um 

vocábulo é descrito segundo as características que adquire em determinado domínio, o que 

possibilita a verificação da variação lingüística léxico-semântica. 

Já como produto, a Terminologia representa o próprio vocabulário especializado, ou 

seja, o léxico específico de dada comunidade é a terminologia adotada por essa comunidade para 

descrever, nomear e dar sentido ao mundo dentro de um contexto discursivo especializado.  

Castilho (1994, s/n) também observou as diferentes possibilidade de significação, 

chamando de plurissemantismo do termo terminolgia, que pode estar relacionado com: 

 

- el estudio científico del sistema nocional de uma ciencia o técnica, de su 
identificación y delimitación y de su representación mediante los términos, 
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- el conjunto de voces proprias de uma disciplina científica, de un arte o um 
oficio, de uma actividad humana cualquiera em específico, 
- com mayor generalización, el conjunto de todas las voces proprias de las ramas 
especializadas dentro de uma lengua, 
- em general, cualquier inventario de términos, sea sistamático o alfabético13. 

 

Para o autor, somente o contexto pode determinar o sentido em que o termo é 

empregado, não descartando a possibilidade de ambigüidade. Castilho afirma ainda que, como 

disciplina, a terminologia se caracteriza pela aplicação de um enfoque onomasiológico, ou seja, 

que no estudo do termo, o terminólogo parte do conceito ao termo que ele denomina. Desse 

modo, a atribuição do terminólogo é estudar e descrever os sistemas de conceitos de um ramo de 

especialidade, relacionando estes conceitos uns com os outros. Somente depois dessa relação 

entre os conceitos é que, segundo o autor, o terminólogo analisa as relações entre os conceitos e 

os termos que os denominam. Assim, a terminologia seria, pois o 

 

Ramo de las ciencias del lenguaje que tiene como objeto de estúdio el sistema 
conceptual de uma o varias esferas de actividade especializada, las relaciones 
entre los elementos que lo componem y las formas em que se denomina, junto a 
las proprias formas de denominación y las relaciones que se establecen entre 
ellas como elementos de um sistema de conceptos que denominan14. (Castilho, 
Op. Cit) 

 

A concepção de Cabré (1993, p. 52) se aproxima da de Castilho quando leva em conta 

os aspectos conceituais do termos e como estes aspectos são levados em consideração no trabalho 

sistemas conceituais que descrevem cada matéria especializada. Cabe ao terminólogo, pois, 

representar esse campo conceitual. 

A Terminologia se ocupa da descrição de um léxico de especialidade, ou seja, um 

léxico específico de determinado grupo étnico, tanto sob uma perspectiva profissional, quanto 

sociocultural. A língua de especialidade como foco de estudo da terminologia é ressaltado por 

Faulstich (2006b, p. 82), quando afirma que  

 

Diferentemente da lexicologia que procura dar conta do sistema do léxico da 
língua geral e da lexicografia que o descreve, a terminologia surge para 
sistematizar o léxico das linguagens de especialidade. Uma de suas tarefas é o 

                                                 
14 CASTILHO, R. A. El léxico de la terminologia: algumas precións. IV Simpósio. Buenos Aires, 1994. 
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estudo do termo, desde o mais simples até o mais complexo, fato que os estudo 
de língua geral não deram conta15. 

 

Cabe, portanto, diferenciar (ou adequar) os usos de determinada unidade lexical em 

dois níveis: o nível comum e o especializado. No nível comum, como vimos anteriormente, se 

insere o léxico comum de uma língua, ou seja, todas as unidades lexicais utilizadas na vida 

quotidiana, com usos e significados comuns aos diferentes grupos étnicos de uma nação. Já no 

nível especializado se inserem as unidades lexicais específicas de um grupo profissional ou sócio-

cultural, cujos sentidos são adequados às práticas peculiares a esse grupo.  

A Terminologia contribui com o estudo do léxico de especialidade, tanto pela 

delimitação de um objeto de estudo específico dessa linguagem quanto pela produção de 

mecanismos teórico-práticos que auxiliam o pesquisador a descrever com maior propriedade os 

usos e significados atribuídos às unidades lexicais. 

Já que intenta investigar termos e conceitos de domínios de especialidade, a 

terminologia possibilita a produção de repertórios mais aprofundados sobre a configuração 

etnolinguistica de um grupo. Mesmo que uma comunidade de linguagem específica tenha alguns 

de seus termos compilados em dicionários gerais de língua, somente uma obra elaborada segundo 

preceitos terminológicos poderia se aprofundar nos conceitos e usos das unidades lexicais que 

formam essa língua, em contraposição aos repertórios lexicográficos. 

 
1.5.1.1 O termo 
 

Segundo Barros (2006, p. 3), tanto a Terminologia, quanto a Lexicologia e a 

Lexicografia têm como objeto de estudo a "palavra", considerada como uma unidade lexical. 

Cada disciplina vê essa unidade lexical sob uma perspectiva própria, possuindo modelos teóricos 

e métodos de análise específicos. 

A Terminologia, por sua vez, se ocupa das unidades lexicais que possuem uma 

aplicabilidade dentro de determinada comunidade lingüística, em outras palavras, investiga as 

lexias específicas de um domínio especializado. Essas unidades lexicais de especialidade são 

chamadas de termo. Na definição de Silva (2007, p. 39), o termo seria "uma unidade lexical com 

                                                 
15 FAULSTICH, E. Da Lingüística histórica à Terminologia. Investigações. Linguistica e Teoria Literária. Vol. 7, 
p 71-101. 2006b. 
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um conteúdo específico dentro de um domínio de especialidade". Sobre essa delimitação da 

unidade lexical, Barbosa (2006, p. 49) assevera que 

 

Se se consideram, de início, dois universos de discurso, o da língua comum e o 
das linguagens de especialidade, dir-se-á que as unidades lexicais que 
pertencem ao primeiro conjunto são vocábulos e as que pertencem ao segundo 
conjunto são termos, com todos os traços específicos que lhes correspondem. É 
preciso lembrar, entretanto, que, no nível de sistema, as unidades lexicais são 
plurifuncionais. O estabelecimento preciso de sua função depende de sua 
inserção em uma norma discursiva, que determina, então, o estatuto de vocábulo 
ou de termo16. 

 

Essa noção de língua de especialidade está diretamente relacionada aos vários ramos 

de conhecimentos presentes em uma sociedade, no que tange ao domínio profissional. Assim, as 

diversas áreas e profissões atribuem sentidos específicos às unidades lexicais, construindo, desse 

modo, um inventário léxico próprio  que identifica e diferencia, pela linguagem, os diferentes 

discursos profissionais. 

O termo, em contraposição à unidade lexical de língua comum, tende a ser 

monossemêmico, dado seu uso mais restritivo que o do vocábulo. Barbosa (1994 p. 292) comenta 

a esse respeito que  

 
O vocábulo e/ou termo, como unidade-padrão de um vocabulário técnico-
científico ou especializado, tem um significado restrito e caracterizador de um 
universo de discurso, estruturado como semema que tende à monossemia e que 
contém semas que podem relacionar-se a vários topoi, chronoi, strata, 
mas são específicos de uma phasis. Resulta da recuperação de ocorrências 
relacionadas a uma norma discursiva, para cuja configuração contribui17. 

  

Para Barbosa, o vocábulo possui uma natureza conceitual diferente do termo no 

sentido ter maior possibilidade de ser polissêmico, ou seja, a unidade do sistema apresenta maior 

número de semas lexicais e gramaticais em seu semema. 

Os sentidos específicos dos termos, que lhes conferem o caráter de unidade lexical 

terminológica, comprovam sua natureza funcional, ou mesmo seu status de especialidade. A 

simples utilização de um termo para nomeação/designação de um conceito já remete à própria 

                                                 
16 BARBOSA, M. A. Para uma etno-terminologia: recortes epistemológicos. Ciência e cultura. São Paulo; v. 58, n. 
2., p. 48-51, 2006. 
17 Dicionário de língua, vocabulários técnicos-científicos, glossários: estatuto semânticosintáticos das unidades-
padrão. . In: Estudos Lingüísticos XXIII. SEMINÁRIOS DO GEL. Anais. São Paulo, GEL/USP, 1994, p. 289-294. 
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funcionalidade da nova unidade lexical à medida que sua inserção no domínio de especialidade se 

dá para que, no mínimo, se dinamize a comunicação no domínio discursivo específico.   

O termo não seria apenas a unidade lexical específica de determinada profissão, ou 

área do conhecimento científico ou tecnológico, mas toda unidade lexical específica de 

determinada comunidade lingüística. Nesse sentido, Faulstich acrescenta que  

 

[...] a história da Terminologia se confunde com a formação da sociedade 
brasileira por meio da mistura de falares dos habitantes naturais da terra e dos 
que para cá vieram. Vejam-se, nos dicionários, termos da fauna e da flora, 
como indicadores da Terminologia indígena no português brasileiro, também 
termos relativos ao sincretismo religioso, à culinária, às crendices, à música, 
entre outros termos populares, com marcas de origem africana, bem como 
termos emprestados, expressões híbridas e decalcadas. Assim sendo, não é 
novidade dizer que a diversidade da cultura brasileira aparece refletida na 
Terminologia cotidiana18. 

Sobre o processo de criação de uma terminologia, Perez-Hernandez (1988, s/n) afirma 

que é substancialmente gerativo, que considera: 1. Os termos novos que designam conceitos 

conhecidos e 2. Os termos conhecidos que designam conceitos novos. 

Como unidade que detém conceitos específicos em forma específica ou mesmo 

conceitos comuns, ainda em forma específica, a unidade terminológica precisa ser observada no 

seio de seu domínio discursivo, preferencialmente. Isso porque o que lhe confere a especialidade 

não é a forma em si, mas o uso que se faz da forma em determinada comunidade lingüística. 

Forma e uso são interdependentes e são o próprio cerne da constituição de uma terminologia, 

aqui entendida como o conjunto de unidades lexicais, pois é pelo uso da forma que podemos, 

num trabalho terminológico, depreender/compreender os conceitos.  

Podemos afirmar que o termo, já que é inerentemente especializado, é o elemento 

essencial da identidade lingüístico-cultural de uma comunidade, pois, se, como afirma Pottier 

(1997), a constituição sintático-semântica é uma combinação das unidades menores (morfemas), 

a constituição do discurso especializado será possível pela combinação de suas unidades 

representativas. Em outras palavras, a enunciação das crenças, valores, conhecimentos e visões 

                                                 
18 FAULSTICH, E. A socioTerminologia na comunicação científica e técnica. Ciência e Cultura. vol. 58 n.2. São 
Paulo Abril/Junho 2006. 
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de mundo de um grupo (suas axiologias), só será possível por meio da utilização dos termos que 

nomeiam sua representação de mundo. 

1.5.2  A Terminografia  

A Terminografia é uma disciplina que se ocupa do inventário dos termos de diferentes 

domínios de especialidade. Silva (op. Cit.p. 42) afirma que a Terminografia possui aplicabilidade, 

já que se volta para a produção de glossários, dicionários técnicos ou terminológicos e bancos de 

dados, podendo, também, ser chamada de Lexicografia Especializada. 

De acordo com Faulstich (1995, p. 5), as obras terminológicas têm configurações 

diferenciadas, de acordo com o tipo de repertório e apresenta algumas tipologias de obras 

lexicográficas e terminológicas mais conhecidas, como o dicionário, o dicionário geral, o tesauro, 

vocabulário e o glossário. Com base nesses dados, podemos conceber a Terminografia como um 

ramo aplicado da Terminologia, que, por sua vez, pode se associar a Lexicologia e a Lexicografia 

na produção dos diferentes tipos de inventários léxicos. 

Entretanto, vale ressaltar o que afirma Barbosa (2001, p. 26) 

 

Considerando o conjunto de obras lexicográficas e terminológico-
terminográficas produzidas em épocas mais recentes, diríamos que não se tem 
muita clareza, quanto às fronteiras conceptuais, denominativas, definicionais 
dos tipos desses textos, não obstante o estágio avançado em que se encontram, 
neste fim de século, as pesquisas das ciências da palavra, nessas áreas, não 
obstante, igualmente, a existência de numerosos organismos e obras de 
normalização terminológica em diferentes países, que não conseguiram 
assegurar, para certos conceitos, uma terminologia de Terminologia uniforme e 
consensual19.  

 

É possível afirmar, entretanto, que a Terminografia é tecnológica, por focalizar a 

produção de inventários léxicos de diferentes modelos, pautando-se dos princípios teóricos da 

Terminologia e de outras disciplinas da linguagem. 

 
1.5.2.1  O Glossário  

                                                 
19 BARBOSA, M. A. Dicionário, vocabulário, glossário: concepções. In: ALVES, I. M. A constituição da 
normalização terminológica no Brasil. 2 ed. São Paulo: FFLCH/CITRAT, 2001. Caderno de Terminologia, 1). p. 
23-46. 
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Segundo Aragão (1987, p. 34), há que se diferenciar glossários de dicionários, embora 

compartilhem da mesma técnica. Os glossários se referem a uma parte do saber lingüístico, 

refere-se a um vocabulário especifico a determinada atividade, enquanto que os dicionários são 

mais gerais, prendendo-se ao léxico da língua, saber ativo e passivo dos usuários. 

Nesse sentido, o glossário é a produção lexicográfica que melhor cabe à nossa 

pesquisa, considerando sua propriedade de reunir termos específicos a certa prática, ou atividade, 

como é o caso dos cultos afro-brasileiros. 

Frubel e Isquerdo (2004, p. 153), falam ainda de dicionários, glossários e vocabulários 

de cunho regionalista. Os autores afirmam que esse tipo de produção contribui para o registro de 

particularidades lexicais. 

 Acreditamos que convém afirmar que a noção de regionalismo norteadora dessas 

obras cabe ao nosso estudo, à medida que intentamos descrever um vocabulário que parece conter 

peculiaridades lexicais inerentes ao estado do Maranhão, dada a configuração cultural dos cultos 

das casas estudadas  ora se aproximando de outros contextos religiosos afro-brasileiros, ora 

apresentado marcas culturais próprias. 

 

1.5.3  A Socioterminologia  
 

A Socioterminologia compreende o termo como sendo uma unidade lexical, específica 

de determinada comunidade lingüística, que possui um caráter funcional, ou seja, possui uma 

função de determinado valor dentro do discurso dessa comunidade. Desse modo, a disciplina em 

foco afirma que o termo, assim como qualquer unidade lexical da língua, específica ou não, não é 

estanque, segue o percurso natural de atualização da língua, podendo, assim, sofrer variação. Isso 

porque, segundo Faulstich (2006, p. 28) o termo possui as seguintes características: 

a) são signos que encontram sua funcionalidade nas linguagens de especialidade, de acordo 

com a dinâmica das línguas; 

b) entidades variantes, porque fazem parte de situações comunicativas distintas; 

c) são itens do léxico especializado que passam por evoluções, por isso de vem ser 

analisados no plano sincrônico e no plano diacrônico das línguas. 

Os termos podem, então, assumir formas variadas em contextos semelhantes. Neste 

caso, são considerados variantes um do outro. Como afirma Silva (2007, p. 45), para a 
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Socioterminologia a variante é concebida como sendo cada uma das formas existentes para um 

termo. E essa variação resulta dos diferentes usos que a comunidade faz desse termo, em sua 

diversidade social, lingüística e geográfica. Desse modo, é de suma importância para o nosso 

trabalho a abordagem que essa disciplina faz em relação às possíveis variações de um termo, já 

que é inconteste o a influência do meio social, em diferentes níveis, na linguagem de determinada 

comunidade. 

Essa perspectiva lingüístico-social do termo contribui para que a obra lexicográfica 

amplie seus dados, não se atendo apenas a uma única realização da unidade lexical, já que analisa 

as condições sociais e lingüísticas de circulação dos termos.  

Desse modo, concordamos com Faulstich (op. Cit., p. 29), quando declara que a 

disciplina "se propõe a refinar o conhecimento dos discursos especializados e técnicos", por meio 

da ligação entre terminologia e sociedade, "auxiliando na planificação lingüística" e "oferecendo 

recursos sobre as circunstâncias de elaboração desses discursos".  

 

1.5.3.1  As variantes   

 

                   A Sociolingüística observou que a língua não é um sistema homogêneo, de fato, é 

heterogêneo e circunstancial à medida que é constituído por partes passiveis de variação, 

condicionadas, muitas das vezes pela circunstancia, ou contexto de uso, segundo as necessidades 

sócio-comunicativas dos falantes. Essa variação observada pela sociolingüística pode ser 

observada nos diferentes níveis: fonético-fonológico, morfossintático e semântico-lexical. 

O conceito de variação pode ser também polissêmico, como o de terminologia. Para 

Cabré (1996, s/n) podemos considerar a variação em, pelo menos, três perspectivas: a variação 

entre línguas, que inclui a análise da tipologia lingüística; a variação em uma mesma língua 

(observada pela sociolingüística); a variação grupal ou individual dentro de uma mesma 

comunidade lingüística, fundamentalmente ligada às características dos falantes ou as situações 

de comunicação. 

Se a língua comum não é homogênea e pode conter diferentes possibilidades dentro 

de sua formação, a língua de especialidade também poder sofrer variação, corroborando o caráter 

de qualquer sistema lingüístico de não ser estanque, não encerrando em si todas as possibilidades 
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de comunicação. Desse modo, a variação dentro de uma língua de especialidade é a variação 

grupal, ou individual, a que Cabré (OP. CIt.) se refere, a variação terminológica. 

Sociolingüística e Socioterminologia levam em conta a possibilidade de variação na 

língua, entretanto a primeira analisa essa possibilidade e suas motivações dentro da língua 

comum, contidiana, inerentes a todos os falantes; já a Socioterminologia investiga as 

possibilidades de variação dentro de uma comunidade específica, num domínio de especialidade. 

Assumindo, pois, que o termo pode variar e que essa variação está condicionada a 

fatores funcionais, Faulstich afirma que  

 

O termo é um elemento lexical que tem uma função comunicativa 
interlinguística ou intralingüística, assim como valor social e cultural. 
Dentro dos percursos temporais da língua, o termo pode variar e mudar de 
forma e de conteúdo, que acontece no plano sincrônico ou diacrônico. 
Assim, podemos determinar se as variantes são atuais ou passadas, 
examinando seu funcionamento dentro do código ou da língua, já que elas 
apresentam novas formas dentro de um sistema e de uma norma20. (livre 
tradução nossa) 

 

Quanto a funcionalidade do termo, Faulstich acrescenta que a teoria da variação em 

terminologia leva em consideração o fato que uma unidade terminológica pode comportar ou 

assumir valores diversos. Isso se deve a função que uma variável possui dentro do contexto em 

a que ativa ou 
21 (Faulstich, Op. Cit.). 

A crença numa relação biunívoca entre denominação e conceito, supunha que, num 

domínio de especialidade, para cada termo havia um conceito, e para cada conceito um único 

termo, mas as práticas terminológicas observaram exatamente o contrário.  

O termo, como signo lingüístico, não possui caráter homogêneo, mesmo considerando 

seu uso num domínio de especialidade. Isso quer dizer que sua natureza rígida é relativa 

considerando que o léxico pode sofrer alterações morfológicas e semânticas, numa perspectiva 

                                                 
20 
valeur sociale et culturelle. Dans lês parcour temporels de la langue, Le terme peut varier et changer de forme et de 
contenu, que ce soit sur Le plan synchronique ou diachronique. Ainsi, on peut detérminer si les variantes sont 

FAULSTICH, E.  Principes formels et 
fonctionnels de la variation em terminologia. Terminology. V. 5 (1) Amsterdam/Philadelphia: John Bejamins 
Publishing, 1998/1999 [s.n.t.] 
21 e tradução 
nossa). 
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diacrônica e sincrônica. O suposto caráter biunívoco do termo era atribuído segundo o 

pressuposto de que uma língua de especialidade tem uma funcionalidade direta de comunicação, 

não permitindo ambigüidades e polissemias, por exemplo. 

Entretanto, a própria existência de uma variante, outro termo para um mesmo 

conceito, ou outro conceito para um mesmo termo, não compromete o suposto pragmatismo das 

línguas de especialidade, podendo até dinamizá-lo. Como afirma Alves Et Ali (s/d, n/d), 

diferentes fenômenos lingüísticos afetam as relações semânticas entre termo e conceito, tais como 

polissemia, homonímia e sinonímia. Desse modo, o pesquisador não deve desprezá-los e sim 

analisá-los, tornando eficaz o trabalho de descrição da língua de especialidade. 

de especialidade, porque assumirá uma função específica de determinado valor, de acordo com o 

 Essa propriedade de assumir diferentes formas em contextos afins lhe confere o 

status de variante. Descrever essas possibilidades de variação no discurso especialidade é uma 

de 

 

O movimento entre termo e conceito implica numa subdivisão em dois tipos de 

variação terminológica, segundo o proposto por Freixa, Costina e Cabré (2002, s/n): a que afeta 

as denominações (variação denominativa) e a que afeta os conceitos (variação conceitual).  

A variação conceitual se relaciona com toda classe de heterogeneidade existente no 

plano do conteúdo de um termo. Para os autores 

 

El grado de equivalencia conceptual que presentan las unidades que se 
encuentran em variación puede ser muy variable. Em algunos casos, la 
euivalencia conceptual que presentan dos unidades distintas es máxima (pero 
nunca absoluta, desse nuestro punto de vista) ya la referencia a um mismo 
concepto es, ademas de inopinable, idéntica en cuanto al mecanismo de 
denominación y al acercamiento conceptual22.  

 

Por outro lado, há casos em que essa equivalência conceitual é relativa, de acordo com 

os autores. Isso porque o conteúdo conceitual não é idêntico, além disso através das diferentes 

denominações se tem priorizado características semânticas distintas.  

                                                 
22 FREIXA, J.; KOSTINA, T., CABRÉ, M. T. La variación terminológica em las aplicaciones terminográficas. In: 
SIMPÓSIO IBEROAMREICANO DE TERMINOLOGÍA, VIII, 2002, Cartagena das Índias. Atas. Cartagena das 
Índias, 2002. Disponível em: http://riterm.net/actes/8simposio/indice02.htm 



47 
 

Freixa, Costina e Cabré (op. Cit.) afirmam ainda que o registro das variantes em 

aplicações terminográficas segue algumas premissas. Leva-se em consideração que a unidade 

terminológica pode manifestar a variação tanto no plano da forma quanto do conteúdo, ou nos 

dois planos ao mesmo tempo. 

Essas unidades também devem ser consideradas no contexto discursivo real. Isso 

possibilita a retirada dos contextos e exemplos de fontes confiáveis, que de fato representam a 

multilaterais, que se agrupam em três grandes módulos, relacionados com unidades cognitivas, 

comunicativas e gramaticais. 

Para Freixa, Costina e Cabré (op. Cit.), o trabalho de registrar as unidades lexicais, de 

modo eletrônico ou em fichas terminológicas, como ocorre em trabalhos terminográficos, por 

exemplo, deve contemplar a natureza poliédrica do termo. Assim, o registro deve se basear em 

três grandes módulos de descrição do termo, que, por sua vez, se subdividem. 

O módulo cognitivo contém a informação semântica lingüística e não lingüística, 

nesse sentido, se divide em dois submódulos: 1. Módulo semântico lingüístico  que compila a 

definição e outras explicações, que incluem as perspectivas diferentes de definição de uma 

mesma unidade; 2. Módulo semântico não lingüístico  que compila a ilustração, outros símbolos 

não lingüísticos e a visualização da vinculação a um ponto dentro de uma ontologia. 

O módulo comunicativo inclui três submódulos: 1. Sociolingüístico  relativo aos 

vínculos com o grupo, o dialeto geográfico e a época histórica; 2. Pragmático  relativo ao 

registro, gênero discursivo, tipo de texto e o texto específico; 3. Normativo  reúne indicações 

sobre normas ortológicas, ortográficas, a marca de ponderação, a informação sobre as normas 

intencionais e as indicações corretivas dentro de uma matéria ou organismo. 

O terceiro módulo é o lingüístico-formal, também dividido em três submódulos: 1. 

Fonético  que descreve a transcrição fonética, o som e a alofonia; 2. Morfológico  representa a 

flexão, a estrutura interna de uma unidade e as relações formais com outras unidades; 3. Sintático 

 indica a categoria gramatical, descreve o funcionamento sintático e restrições, as relações 

funcionais da unidade com outras unidades, a combinação lexical da unidade e a vinculação com 

um a fraseologia. 

A divisão das variantes entre denominativa e conceitual proposta pelos autores propõe 

uma delimitação entre nome e conteúdo. Essa delimitação resgata o principio saussiriano bipolar 
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de signo lingüístico, que é composto por significante e significado. Nesse sentido Faulstich 

(1998, p. 02), avalia a relação entre termo e conceito, afirmando que o conceito possui 

características especificas, organizadas em traços observáveis ou imagináveis, que agrupam 

objetos no mundo real, de acordo com a intensão e a extensão do conceito. Assim, para Faulstich  

 

A relação entre conceito e termo se dá por meio de predicações que 
particularizam a intesão e a extensão do referente. Tais predicações se 
apresentam sob forma de características essenciais e acidentais que são 
responsáveis pela intensão de um conceito e de características individualizantes 
que delimitam a extensão23.  

 

Esse conjunto de características contribui para a formalização de uma definição do 

termo. Que pode levar em consideração, portanto, a bipolaridade do signo, significante e 

significado, e observar denominação e conceito na indicação das variantes terminológicas dentro 

de um discurso especializado. 

Faulstich analisa as possibilidades de variação terminológica e observa que os 

fenômenos de variação se encontram dentro do sistema interno da língua e repercutem de 

maneira sistemática dentro da linguagem. Avaliando essas possibilidades de variação, Faulstich24 

apresenta uma classificação dessas variantes, dividindo-as, numa primeira instância, em três tipos 

básicos: 

 

1. Variantes concorrentes: 25. 

Sendo concorrentes, as variantes não ocupam o mesmo espaço no plano discursivo se o 

período for o mesmo. São as variantes formais: as formas lingüísticas ou exclusivas de 

registro, que corresponde a uma das alternativas de denominação para um mesmo 

referente. 

2. Variantes co-ocorrentes
26. Esse tipo de variante proporciona a coesão lexical dentro da mensagem, á 

medida em que possuía função de fazer progredir o discurso. 

                                                 
23 FAULSTICH, E Principes formels et fonctionnels de la variation em terminologia. Terminology. V. 5 (1) 
Amsterdam/Philadelphia: John Bejamins Publishing, 1998/1999 [s.n.t.] 
24 FAULSTICH, E.  Principes formels et fonctionnels de la variation em terminologia. Terminology. V. 5 (1) 
Amsterdam/Philadelphia: John Bejamins Publishing, 1998/1999 [s.n.t.] 
25  
26  
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3.  Variantes competitivas: nificados entre os elementos lexicais de 
27. São os empréstimos lingüísticos, quando um termo de uma 

língua comuta com o termo de uma língua estrangeira, mantendo-se o conceito. 

 

Esses diversos tipos de variantes apresentados por Faulstich (Op. Cit.) demonstram a 

natureza heterogenia da língua de especialidade. Se há, pois, ocorrência de termos que concorrem 

entre si, co-ocorrem com outros e competem que outros, dentro de um sistema linguistico, e se 

esse fato é observável, é necessário, considerando a própria natureza complexa de constituição de 

uma língua de especialidade, analisar de maneira sistemática e reconhecer todas essas 

possibilidades para que possamos compreender a formação de dado domínio de especialidade. 

Faulstich (1998, p. 7) apresenta ainda outra classificação das variantes 

terminológicas, estipulada com base nas tendências sistemáticas em que os termos se repartem. A 

autora sugere uma divisão em duas grandes partes, não descartando a possibilidade de 

entrecruzamento entre elas. Essas classes agrupam 1. As variantes terminológicas lingüísticas; 

2. Variantes terminológicas de registro. 

Para classificar as variantes da primeira classe, foram levados em consideração os 

seguintes critérios: a) a interpretação semântica é a base para análise do termo; b) as unidades 

terminológicas complexas são analisadas sob o ponto de vista funcional; c) os usos escrito e oral 

são levados em conta.  

Seguidos esses critérios de classificação, As variantes terminológicas lingüísticas, 

são divididas em:  

 

1. Variante terminológica fonológica: é aquela cujo registro pode surgir de formas 

decalcadas da fala; 

2. Variante terminológica morfológica: a que apresenta alternância de estrutura de ordem 

morfológica na constituição do termo; 

3. Variante terminológica sintática: ocorre quando há alternância entre duas construções 

sintagmáticas que funcionam como predicação de uma unidade terminológica complexa; 

                                                 
27 
(livre tradução nossa) 
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4. Variante terminológica lexical: quando um item da estrutura lexical sofre apagamento ou 

movimento de posição, não alterando o conceito do termo; 

5. Variante terminológica gráfica: que se apresenta sob forma gráfica diversificada, de 

acordo com as convenções da língua. 

 

As Variantes terminológicas de registro, por sua vez, têm sua variação decorrente 

do ambiente de concorrência, em que se realizam os usos lingüísticos. Segundo Faulstich (Op. 

Cit), sua classificação leva em conta que os termos: a) são recolhidos do discurso real da 

linguagem de especialidade, b) pertencem à variedade socioprofissional, c) são retirados de 

textos, de procedência diversificada que tratam do mesmo assunto; são recolhidos de discursos 

com maior ou com menor grau de formalismo, que tratam do mesmo assunto. Os usos escrito e 

oral também são levados em conta. 

Assim, essa classe de variantes, também chamadas de variantes 

socioterminológicas, se divide em:  

 

1. Variante terminológica geográfica: que ocorre no plano horizontal de diferentes regiões 

geográficas em que se fala a mesma língua; 

2. Variante terminológica de discurso: decorre da sintonia comunicativa estabelecida entre 

os produtores e os receptores de textos científicos e técnicos; 

3. Variante terminológica temporal: a que se apresenta como a preferida no processo de 

variação e mudança. 

 

O que podemos observar com os estudos de Freixa, Costina e Cabré (2002, s/n) e 

Faulstich (1998) é que a variação é uma propriedade inerente tanto da língua comum quanto da 

língua de especialidade e que a classificação das variantes, em ambos os domínios, demonstra 

mais uma possibilidade de sistematização e análise das unidades lexicais, não descartando a 

possibilidade de haver uma intercalação entre as categorias de classificação. 
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CAPÍTULO 2: RELIGIÕES DE MATRIZ  

AFRICANA NO BRASIL  

 

 
2.1 Povos e línguas da África  
 
 

 O Brasil durante séculos se utilizou de mão-de-obra escrava no exercício de suas 

atividades econômicas e sociais. Logo após sua colonização, a primeira prática de escravidão se 

deu com os indígenas. Entretanto essa tentativa foi malsucedida e, devido às dificuldades que 

cercavam a escravidão de índios, o país adotou a escravidão negra.  

Os negros vindos da África trouxeram consigo seus costumes e suas tradições e os 

transmitiram para seus descendentes. Entre essas tradições, existe uma que se destaca pelo fato de 

ser representativo direto do comportamento e do pensamento africano: a religião. O culto aos 

orixás é um traço marcante da religião trazida por esses negros. Outro traço cultural muito 

evidente são as diversas línguas que vieram com os mais variados grupos étnicos. A inserção de 

línguas africanas no português pode ser observada em todos os níveis: morfossintático, 

fonológico e lexical. E é principalmente neste último que mais se evidencia esse contato.  

Os locais onde são cultuadas as divindades afro-brasileiras são verdadeiros relicários 

de práticas culturais provenientes da tradição africana da época da escravatura, mantidas e 

divulgadas pelo léxico específico utilizado nessas casas. Esse vocabulário singular reflete a 

preocupação em manter vivas as velhas tradições e por isso são importante fonte de pesquisa se 

se deseja descrever a configuração cultural dos cultos e/ou a união entre línguas africanas e 

português brasileiro. 

Segundo Pessoa de Castro (2005, p. 39), os povos africanos trazidos para o Brasil no 

período da escravidão negra, procediam de duas regiões localizadas na África ao sul do deserto 

do Saara, chamadas de subsaarianas. As línguas que esses povos falavam pertencem ao tronco 

lingüístico chamado de Congo Cordo-Faniano (um tronco lingüístico formado pelos grupos de 

línguas Níger-Congo e Cordofaniano), um aparato de mais de 1.000 línguas. 

Segundo Pessoa de Castro (op. Cit., p. 27/28) a classificação mais completa das 

línguas e famílias de línguas faladas na África naquela época é a de Greenberg (1966). Nessa 

classificação, essas línguas estão distribuídas em quatro grandes troncos lingüísticos: o Congo 
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Cordo-Faniano, o Nilo-Saariano, o Afro-Asiático e o Coissâ. Por uma visão panorâmica da 

composição de cada tronco lingüístico a autora resume essa distribuição da seguinte forma28: 

 

I. CONGO-CORDOFANIANO (Niger-Congo + Cordofaniano): línguas subsaarianas, 

faladas por centenas de povos negro-africanos, praticantes das mais diversas formas de 

religião, das nativas tradicionais às de imposição colonial cristâ e islâmica, ocupando um 

vasto território que se estende da direção sul do Saara ao cone sul-africano e do Atlântico ao 

Pacífico. Compreende duas famílias de línguas: 

I. A. Níger-Congo,do Senegal ao Golfo do Benin, na Nigéria, englobando os povos oeste-

africanos, de línguas tradicionalmente chamadas "sudanesas", distribuídas em seis ramos: 

I.A.1. Atlântico Ocidental (uolofe, fulani, serere, diola...) 

I.A.2 Mandê (solinquê, suçu, malinquê, bambara...) 

I.A.3 Voltaítico (Gur) (senufo, moci, grunce, bariba...) 

I.A.4 Kwa (iorubá, ibô, ijó, fon, ewe, gun, mahi...) 

I.A.5 Benue-Congo, 

a) as línguas do platô (cambari, birom...) e da região do Cross-Rivers (ibio, efique...), na 

confluência dos rios Níger e Benue, na Nigéria 

b) as línguas do grupo bantuídeo: birate, mambila e banto. 

I.A.6 Adamaua Oriental, línguas da República Centro-Africana (adamaua, imbaca, songo...) 

I.B Cordofaniano, um pequeno grupo de línguas pouco conhecidas, faladas em uma das 

regiões do Cordofão, no Sudão. 

 

II. NILO-SAARIANO: línguas do sul do Sudão e sul do Saara (canure, songai...) 

 

III. AFRO-ASIÁTICO: antes chamadas de "hamito-semíticas", são as línguas da África do 

Norte (Etiópia, Somália e lago Chade), compreendendo cinco ramos: 

A. Semítico (árabe e línguas etíopes) 

B. Egípcio antigo 

C. Berbere (Maghreb) 

D. Cuxítico (Somália) 

                                                 
28 Citação direta da página 28. 
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E. Chádico, do qual faz parte o hauçá, no noroeste da Nigéria, na África Ocidental, com 

extensão no sudoeste da atual República do Níger. 

 

IV. COISSÂ: pequeno grupo de línguas faladas na África do Sul e na Namíbia, ao longo 

do deserto de Calaari, cuja característica marcante está no uso dos chamados 

"cliques", razão por que são conhecidas como "línguas de clique". O termo é 

composto dos vocáulos "khoikhoi" (hotentotes) e "san", bosquímanos. 

Quanto as línguas trazidas para o Brasil, as regiões das quais se originam dividem-se 

da seguinte forma:  

  o domínio banto, englobando, entre outros, Camarões, Gabão, Congo, Angola, Namíbia, 

África do Sul, Botsuana, Uganda, Moçambique, Tanzânia e Zimbábue; 

  o domínio da África Ocidental, que vai do Senegal à Nigéria. 

O domínio banto compreende um território vasto, porém, menos povoado comparado 

à África Ocidental. Neste território fala-se uma variedade de línguas do tronco lingüístico proto-

banto. No Brasil o povo bato ficou conhecido como congos e angolas,  por fazerem parte de 

grupos étnicos distribuídos pelo Congo e Angola. Dos povos bantos, destacaram-se, no país, pela 

superioridade numérica, duração e continuidade no tempo de contato com o colonizador, os 

seguintes povos litorâneos BACONGO, AMBUNDO e OVIMBUNDO (PESSOA DE CASTRO, 

op. Cit. 34-35). 

O BACONGO compreende os falantes de quicongo, uma das línguas nacionais da 

Republica Popular do Congo, a República Democrática do Congo (ex-zaire) e Angola. O 

AMBUNDO compreende os falantes de quimbundo, concentrados da região central de Angola, 

perto de Luanda, sua capital. O OVIMBUNDO compreende os falantes de umbundo, localizados 

numa região bem vasta ao sul de Angola. 

Já a África Ocidental possui um grande número de línguas diferenciadas e faladas em 

uma região geográfica pequena, porém, densamente povoada. Durante a escravidão, os povos 

trazidos dessa região destacaram-se pela superioridade numérica e fazem parte do grupo 

etnolingüístico KWA. Deste grupo de línguas, as que se mostraram mais significativas, no Brasil, 

foram as do grupo ewe-fon e iorubá. 

O grupo ewe-fon (ou Gbé) é conhecido popularmente no Brasil como mina-jeje. Um 

conjunto de línguas mais próximas entre si, com mais de 10 milhões de falantes, distribuídos por 
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territórios de Gana, Togo e Benin. Possui cinco línguas principais: ewe, fon, gun, mahi e mina, 

das quais as três primeiras são bem semelhantes. 

O iorubá é uma língua constituída de vários falares regionais pouco diferenciados, 

concentrados entre a Nigéria Ocidental (onde é uma das três línguas nacionais) e o Reino de 

Queto, no Benin Ocidental, possuindo cerca de 20 milhões de falantes. No Brasil os iorubas são 

também chamados de nagôs, termo proveniente de ànàgó  - modo como os vizinhos dos iorubas 

os chamavam, que se referia a pessoas sujas e piolhentas. 

Ao chegarem ao Brasil, esses diferentes grupos étnicos se misturaram e acabaram 

absorvendo algumas características culturais uns dos outros.  

No Brasil está concentrada a maior população negra fora da África em todo o mundo. 

A distribuição geográfica dos povos africanos no país, segundo Cacciatore (1977, p. 21) deu-se 

da seguinte maneira29: 

 

 Domínio banto: Angola, Congo, Cabinda e Benguela, para Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco e Maranhão. Para o Rio ainda foram os moçambicanos. 

 Domínio sudanês: para a Bahia, foram os iorubá (Nigéria), os Daomeanos (Atual 

Benin) e os fanti-axanti (Atual Gana). 

 Sudaneses Islamizados: também para a Bahia  os hauçá (Norte da Nigéria), os 

peul, ou fula, (Norte da "África Negra", desde o Atlântico ao Lago Tchad, 

incluindo Guiné Bissau), os mandinga (Acima da Serra Leoa) e os nupê (Norte da 

Nigéria). 

 

Pessoa de Castro (2005, p. 62/63) chama atenção para os fatores extralingüísticos que 

determinaram o contato direto entre as línguas africanas e o português do Brasil. Em primeiro 

plano tem-se a densidade demográfica estimada em cinco a oito milhões de africanos 

introduzidos no país em substituição ao trabalho escravo ameríndio. Desse modo, o contingente 

populacional em 1823 era de 75% de negros e mestiços em relação ao número 25% de 

portugueses e outros europeus. Isso implicou no desaparecimento de uma língua franca de base 

indígena e a emergência de dialetos afro-brasileiros nas senzalas, plantações e minas, quilombos 

e núcleos urbanos. 

                                                 
29 A autora apresenta essa informação em forma de esquema, p. 21. 
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Outro fator determinante foi a inclusão da mulher negra, mãe-preta, no âmbito da 

família colonial e o tráfico de influências exercido pelo escravo que sabia falar português, 

conhecido como ladino, pois podia participar de duas comunidades sociolinguisticamente 

distintas. 

Um terceiro fator de influência foi o desempenho sociolingüístico de uma geração de 

sacerdotes negros, homens e mulheres, divulgadores, por meio dos cultos afro-brasileiros, de uma 

linguagem litúrgica que sobreviveu a perseguições de vários tipos. 

Outro elemento determinante surge no século XIX, com a nova implementação de 

escravos recém chegados da África nos centros urbanos com a abertura dos portos em 1808, no 

Rio de Janeiro. 

Com a abolição da escravatura, tem-se o quinto elemento determinante para a fixação 

e propagação das línguas africanas em território brasileiro. Nesse período, se intensificou o 

tráfico interno de escravos no país, promovendo a presença constante do elemento negro em 

todos os estados, disseminando, com isso, as várias línguas africanas por todo território nacional.  

 

2.2 A formação dos cultos  

 

A escravidão de negros africanos já era praticada na própria África, antes mesmo do 

início do comércio negreiro na Europa. Sogbôssi (1999, p. 12) afirma que diversas comunidades 

étnicas ou confederações de tribos que combatiam entre si praticavam a escravidão dos guerreiros 

cujos exércitos haviam sido derrotados. Desse modo, já havia sincretismo religioso entre várias 

crenças africanas antes da chegada dos escravos ao Brasil; em terras brasileiras esses escravos 

partiram do ponto de chegada para outros estados tendo contato com outras crenças religiosas no 

novo território. Cacciatore (1977, p. 22) mostra que a configuração religiosa do Brasil antes da 

escravidão negra possuía crenças indígenas e européias. 

Os cultos30 indígenas anteriores à colonização do Brasil pelos portugueses se resumem 

em religiões específicas das tribos amazônicas e outras religiões indígenas diversas. Com a 

colonização portuguesa o país começou a abrigar o catolicismo popular e no século XIX chega da 

França o espiritismo kardecista popular. Essas duas crenças religiosas emprestam alguns 

                                                 
30 À palavra culto atribui-se aqui a mesma acepção de religião ou crença, configurando-se como qualquer formação 
relativamente organizada, composta pos indivíduos que compartilham de uma orientação religiosa comum, segundo 
princípios e dogmas particulares a esse grupo. 
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elementos para, juntamente com as religiões indígenas, formarem a pajelança31. Mais tarde chega 

ao Brasil o ocultismo, religião da cabala hebraica. 

Quanto à formação dos cultos afro-brasileiros, Cacciatore faz uma descrição de sua 

distribuição geográfica no país. Para a autora essa formação se deu em cinco etapas32: 

 

 1ª etapa: a formação dos candomblés 

origem sudanesa   NAGÔ (também chamado iorubá), é subdividido em: ijexá na 

Bahia, keto em Pernambuco, oyó no Rio Grande do Sul, xangôs em Pernambuco e 

no Maranhão; JEJE do Daomé, atual República do Benin, Na Bahia; JEJE-NAGÔ, 

uma junção de nações jeje e iorubá, nos cultos baianos; MINA-JEJE no Maranhão 

e MUÇURUMIM, de origem muçulmana, na Bahia. 

origem bantu  cultos organizados a partir do século XIX: ANGOLA e 

ANGOLA-CONGO na Bahia e no rio de Janeiro e CONGO apenas na Bahia.  

 2ª etapa: formação híbrida africana e indígena 

CANDOMBLÉ DE CABOCLO: com origem na Bahia, resultado da união de 

cultos nagô e a pagelança 

TORÉ E CATIMBÓ: no norte e no nordeste, resultado da junção entre a pajelança 

e os cultos angola-congo, recebendo posteriores influências do espiritismo 

kardecista e do catolicismo. 

 3ª etapa: a formação da MACUMBA (primitiva), formada pela união entre nagô, 

muçurumim, angola-congo e o candomblé de caboclo. A macumba se transformou 

posteriormente na feitiçaria, no Rio de Janeiro. 

 4ª etapa: formação da UMBANDA (macumba primitiva, catolicismo, espiritismo 

kardecista e ocultismo) e da QUIMBANDA (macumba transformada), ambas no 

Rio de Janeiro. 

 5ª etapa: a transformação da UMBANDA 

De maior influência do candomblé  umbanda-angola, umbanda-nagô e 

umbanda-jeje. 

                                                 
31 Segundo Cacciatore, O. (op. Cit, p. 217), pajelança corresponde á "mistura de rituais indígenas, mesclada de 
influências espíritas e católicas, grandemente popular, como culto, na Amazônia e Piauí [...]". 
32 Adaptação do esquema apresentado pela autora. 
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De tendência kardecista: conhecida como umbanda-de-branco ou umbanda-de-

caritas (de mesa). 

 

Cada culto  seja indígena, europeu ou africano  possuía, em sua "originalidade" uma 

configuração mitológica e funcional própria, resultante de seu processo de formação, de acordo 

com as necessidades de cada um (cada membro possuindo determinada função, com práticas 

diferenciadas). Por conta do sincretismo com várias crenças, resultando na formação dos cultos 

afro-brasileiros, essa estrutura "original" (divindades, datas comemorativas e orações e músicas 

específicas) sofreu alteração, culminando numa diversidade de elementos tão complexa que hoje 

é difícil estabelecer, muitas das vezes, as fronteiras que delimita os princípios de uma crença e de 

outra. 

Sabe-se, porém, que por mais sincréticos que sejam as casas de cultos afro-brasileiras 

essas buscam, à medida do possível, manter os elementos mais tradicionais, como a linguagem 

específica. Essa manutenção do acervo lexical pode se dar por meio das músicas e orações 

passadas aos filhos-de-santo; da nomeação de objetos relativos aos orixás e à estrutura física da 

casa, por exemplo. Uma pesquisa etnográfica de cunho puramente antropológico e/ou uma 

pesquisa etnolingüística pode ajudar a entender essa configuração lexical tão peculiar e, por meio 

da divulgação científica e elaboração de glossários e vocabulários, ou mesmo as notas 

etimológicas de dicionários gerais, pode ajudar a manter vivo esse léxico tão etimologicamente 

diverso. 

 
2.3 A língua-de-santo 
 
 

A língua do povo-de-santo é formada por um léxico específico, de base 

predominantemente africana. Segundo Pessoa de Castro (2005, p. 83). O vocabulário é 

constituído por palavras que descrevem a estrutura sócio-religiosa do grupo étnico. Os objetos 

sagrados, as comidas rituais, cânticos, saudações e expressões referentes à crença, determinados 

costumes, cerimônias e ritos litúrgicos.  
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Por uma caracterização genérica desse vocabulário, pode-se destacar as seguintes 

particularidades, segundo a autora33 (1983, p. 87 e 90): 

 

1. nomes de divindades e respectivas saudações34: 
 

Nanã  Saluba Nanã!; 
Oxalá  Xexêuêba ba ba!;  
Iemanjá  Odoyá fé abá!; 
Oxum  Ari Yê Yê, Oxum!. 
 

2. nomes iniciáticos ou nomes de santos: 
 

Iabá  cozinheira do santo, que prepara as comidas-de-obrigação;  
Iaô  pessoa que está se preparando para ser sacerdote/sacerdotisa;  
Alabê-huntó  tocador de abatá (tambor de cavalete, usado no tambor de mina, de 
madeira ou metal, tocado em conjunto com outro abata, maior ou menor). 
 

3. nomes que se referem a objetos, lugares, flora, fauna, cozinha ritual: 
 

Elu  instrumento usado na umbanda, uma espécie de tambor;  
Ouce  prato feito com arroz e sete cebolas brancas cortadas em rodelas como 
oferenda para Orixalá; 
comida-de-obrigação  prato preparado como oferenda para o alguma entidade. 

 
4. nomes de parentesco religioso: 
 

Irmãos-de-santo/Irmãos-em-olorum  os freqüentadores das religiões afro-
brasileiras. 
Vodúnsi/Vodunse  chefe da casa de culto jeje, no culto nagô é chamada de 
Ialorixá; 
Vodúnsu - o pai-de-santo do culto jeje, nos ritos nagôs é chamado de Babalorixá; 
 

5. expressões de exorcismo, saudação, bendição, pedido, permissão etc. 
 

Agô!  pode-se expressar pedido de licença ou perdão (Ex. Agô, minha mãe!); 
Axé!  como saudação, pode expressar desejo de força e energia (Ex. Axé, pra 
você!). 

 

Quanto à formação do léxico, pode-se identificar os seguintes itens35: 

                                                 
33 Aos exemplos originais da autora, foram acrescidos outros obtidos de Aragão et ali (1987), Ferreti (1996) e 
Ferreira (1997). 
34 Não foi possível saber os sentidos atribuídos a essas saudações. 
35 Aos exemplos originais da autora, foram acrescidos outros obtidos de Aragão et ali (1987), Ferreti (1996) e Pessoa 
de Castro (2002).  
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a) empréstimos lexicais: 
 

1. itens simples: bozó (oferenda, feitiço), ialorixá, babalorixá; 
2. itens compostos: Nanâ Burucu (entidade). 
 

b) decalques ou empréstimos por tradução: 
 

1. itens simples: despacho (oferenda para alguma entidade, colocada fora do 
terreiro, no mar, na floresta, ou numa encruzilhada), terreiro; 
2. itens compostos: mãe-de-santo, pai-de-santo. 
 

c) casos híbridos:36 
 

1. itens simples 
 Candomblezeiro (raiz africana + sufixo português) 
 Esmolambar (prefixo português + raiz africana + sufixo português) 
2. itens compostos 
Despacho de Exu (decalque + empréstimo lexical). 
 

Cada religião possui em seu acervo lexical especificidades ainda maiores, de acordo 

com os elementos que configuram suas práticas rituais. Assim, determinada entidade37 pode ter 

vários nomes de acordo com o culto. O ser supremo, por exemplo, que os cristãos chamam de 

Deus, é cultuado nos ritos nagôs pelo nome de Olorum, nos cultos jeje pode ser chamado de 

Avievodum; além desses nomes, ainda pode ser chamado de Orixalá, Obitalá e Orumilá 

(ARAGÃO et ali, 1987, p. 38).  

Sobre o léxico da religião afro-brasileira como um todo, Pessoa de Castro (2005, p. 

83) acrescenta que "nesse vocabulário, de estrutura ligada a certas formulações simbólicas, não 

há metáforas, sinonímia precisa, pois cada palavra-de-santo é mantida dentro da fidelidade ritual 

do apelo, da denominação dos referentes".  

O que mais importa para os fiéis seria a demonstração de sua competência simbólica 

durante as práticas rituais. Saber pronunciar as palavras religiosamente tal qual escuta, ou saber 

                                                 
36 O vocabulário afro-religioso não é formado apenas de africanismos, encontra-se vocábulos compostos por 
elementos de origem africana com elementos do português, e do português com elementos das línguas ameríndeas. 
37 Qualquer divindade ou ser espiritual, independente da crença. 
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como se escreve, ou até mesmo ter qualquer preocupação com a escrita, não é comum entre os 

freqüentadores38.  

O relevante é ter conhecimento sobre as práticas rituais: saber que canto entoar, em 

que situação, para qual divindade e com que propósito, os nomes dos objetos, a função de cada 

um na casa (noção de hierarquia). Uma prova disso é o desconhecimento do significado das 

palavras de origem africana e dos cânticos entoados em latim, herança do catolicismo.  

Entretanto, isso não sugere uma alienação total, uma completa falta de conhecimento 

lingüístico em relação a esses termos. O que ocorre é que quanto mais profundidade houver nesse 

conhecimento, maior será a posição do membro na hierarquia. Além disso, mesmo que os 

freqüentadores ignorem as alusões e implicações mais profundas que cada palavra contém, ainda 

há uma noção estimada do sentido denotativo de certos termos, expressões, trechos de cânticos e 

saudações.  

 
 
2.4 O Tambor de Mina  em São Luís  

 

Segundo Ferretti (1996, p. 11), Casa de Mina ou Tambor de Mina 

popular, no Maranhão, para o local e para o culto de origem africana que em outras regiões do 

país recebe denominações como  (grifos originais do autor). É 

uma religião de transe e possessão, desenvolvida por antigos escravos, em que entidades 

sobrenaturais são cultuadas e invocadas, incorporando-se em participantes, sendo que estes são, 

principalmente, mulheres. 

O termo Mina, fonte de inúmeras interpretações, deriva da região denominada, na 

época do trafico de escravos, Forte de São Jorge de Mina da Costa do Ouro, atual República do 

Gana, na África Ocidental. Pode ter o significado genérico da procedência geográfica da Costa da 

Mina sem especificação do grupo étnico ou pode denominar o grupo etnolingüístico, mina. 

                                                 
38 A preocupação com a escrita como instrumento de preservação dos elementos rituais, por meio de livros, páginas 
na internet, revistas, documentários e CDs de áudio é recente. Alguns sacerdotes da religião afro-brasileira 
consideram a escrita um artifício perigoso, podendo significar uma possibilidade de divulgação de ritos e segredos 
permitidos apenas à eles, o a pessoas iniciadas nessas religiões. Uma preocupação justificável considerando as 
agressões sofridas por muito tempo, em várias instâncias, quer seja moral, psicológica ou física, desde as 
perseguições cometidas pelos colonizadores, até as repressões policiais que se estenderam ao século passado e as 
ofensas proferias por praticantes de outras vertentes religiosas. 
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Ainda segundo o autor, os toques de mina são, geralmente, realizados em uma ou três 

noites, em homenagem à entidade espiritual cultuada, e têm como instrumentos musicais: dois ou 

três tambores (abatas), uma campânula de ferro (gâ ou ferro, como são chamados) percutida com 

madeira ou ferro, uma ou várias cabaças revestidas com malhas de contas (aguê). A quantidade e 

o tipo dos instrumentos musicais tocados variam de acordo com a nação do terreiro. 

Durante o ritual, os membros da casa cantam e dançam em um ritmo frenético e, no 

momento que entram em transe, recebem uma toalha branca chamada alá, simbolizando que já 

incorporaram suas entidades.  Essa religião africana, no Brasil, sofreu forte influência do 

catolicismo, ao ponto de cada vodum africano ter sincretizado um santo católico correspondente; 

as festas em homenagens a esses santos obedecem ao calendário católico. Sobre esse sincretismo, 

Pessoa de Castro (2005, p. 84) 

 

Talvez nesse caráter hermético e sagrado do antigo ritual cristão esteja para ser 
descoberta uma explicação subjacente aos fatores de ordem diversa que 

imposição de orientações religiosas européias aos africanos introduzidos no 
Novo Mundo, e sua adoção por parte deles, a começar pela correlação entre 
santos católicos e divindades do mundo negro-africano. (grifo original da 
autora)39 

 

A religião de mina é o marco característico das casas/terreiros existentes em São 

Luís. Cada casa/terreiro possui seus aspectos culturais, respeitando a linha africana na qual se 

inserem. Todas possuem, entretanto, o mesmo objetivo: propagar e preservar a cultura de seus 

antepassados. O culto aos orixás africanos, assim como outros elementos da cultura negra 

transmitidos de geração para geração. 

Uma forma de preservação dessa cultura, as práticas rituais religiosas, ganha abrigo 

nos locais de culto. Esses locais de culto afro-religioso sofreram anteriormente perseguições 

inúmeras, sendo, inclusive, proibido o seu funcionamento. Por isso, muitos deles funcionam em 

locais afastados do centro da cidade, para não chamar a atenção daqueles que procuravam 

impedir suas manifestações.  

                                                 
39 PESSOA DE CASTRO, Y. Falares africanos da Bahia: um vocabulário afro-brasileiro. Rio de Janeiro: 
Academia Brasileira de Letras/Topbooks, 2005, 366p. 
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Cada terreiro possui práticas rituais e rotinas próprias, muitas delas secretas, 

conhecidas apenas pelos membros iniciados, ou de elevado grau de conhecimento e tempo de 

prática em determinada casa. Entretanto, por uma caracterização genérica do tambor de mina em 

São Luís, é possível apresentar alguns elementos mais representativos dessa religião como um 

todo. 

 

2.4.1 Espaços rituais  

 

Há, pelo menos, três espaços principais no tambor de mina: o terreiro, o barracão e o 

peji. O primeiro é o espaço total, que compreende desde a entrada do local de culto ao quintal 

sendo, portanto, a casa em que se pratica o culto às entidades espirituais.  

O terreiro pode parecer uma casa comum, compreendendo vários cômodos, como 

quarto, sala e cozinha específicos das práticas rituais, ou pode acoplar os cômodos específicos 

aos cômodos da casa onde reside o chefe e sua família. Nos terreiros de nação nagô, fanti-ashanti 

e jeje, a decoração do espaço como um todo pode apresentar objetos de matriz africana, como 

ferramentas das divindades, vasos ou quadros com entidades da África, além de objetos típicos 

do catolicismo, como estátuas de santos católicos. Já os que não possuem identificação com 

nação africana, por sua natureza aparentemente mais sincrética, apresentam mais elementos 

típicos do catolicismo, como quadros e imagens de santos católicos e rosários e poucos ou 

nenhum objeto de matriz africana em sua decoração. 

Essa decoração peculiar, que utiliza elementos rituais, está evidente, principalmente 

na decoração do barracão, outro espaço importante para o tambor de mina. É no barracão que 

são realizados os toques ou festas para as entidades, segundo o calendário e cada terreiro. 

Geralmente é o maior espaço da casa depois do quintal. Sua ornamentação compreende desde as 

paredes com quadros, instrumentos musicais e ferramentas das entidades, até o teto, enfeitado 

com bandeirolas de cores variadas de acordo com a entidade senhora do terreiro ou a que se está 

homenageando na ocasião da festa. Em adlguns terreiros existe um altar no barracão, com 

estátuas de santos católicos e velas coloridas acesas. 

O peji é o espaço mais controverso por sua entrada ser permitida apenas ao chefe da 

casa ou o filho mais conhecedor dos preceitos rituais, geralmente os mais velhos. Também 

conhecido como quarto dos segredos, faz jus ao apelido exatamente por sua natureza misteriosa. 
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Dentro do peji estão guardados elementos rituais secretos, relativos às entidades da casa, como 

ferramentas, objetos de oferendas e pedras sagradas. 

 

2.4.2 Entidades cultuadas  

 

A primeira religião de matriz africana a se estabelecer no Brasil foi o candomblé, na 

Bahia. Do candomblé outras religiões foram se afirmando como demonstra Cacciatore (1977) e 

Bastide (1989). Nesse conjunto de religiões ascendentes, se sobressaem os ritos iorubás (também 

chamados de nagôs) e os ritos daomeanos (chamados de jejes), ambos de origem sudanesa, que 

por vezes convergem no que tange à natureza das divindades cultuadas, à prática da iniciação, a 

manifestação pelo transe e a primazia do sacerdote, por exemplo. 

No que concerne ao tambor de mina maranhense, trata-se de uma religião de matriz 

africana que conserva elementos de nação jeje e nagô, assim como elementos do catolicismo 

popular, espiritismo cardecista e cura ou pajelança de matriz ameríndia. Por ser sincrética, 

agrega cultos e rituais relativos a entidades de cada uma dessas crenças, com espaço e período 

delimitados dentro do cotidiano e do calendário dos terreiros.  

Os principais seres espirituais do tambor de mina são os voduns. No candomblé essas 

entidades são chamadas de orixás. A diferença entre os orixás e os voduns residiria na origem do 

culto; enquanto orixás são entidades do culto nagô, os voduns são típicos do culto jeje. O fato é 

que o tambor de mina é uma religião de culto aos voduns, que possuem  por conta do 

sincretismo com o catolicismo  nomes de santo católicos. 

O que caracteriza esses seres espirituais é exatamente sua procedência africana. Para 

os ritos bantos e sudaneses (nagôs e jeje-fons), o mito da criação do mundo40 consiste na 

explicação da criação do universo por um ser supremo  chamado pelos nagôs de Olorum e pelos 

jejes-fon de Avievodum. Esse ser criou outros seres e conferiu a cada um deles um poder dentro 

do processo de criação. Os voduns, portanto, possuem atribuições que os permitem interferirem 

na vida dos humanos e nos fenômenos da natureza. 

Para a mina, cada pessoa possui pelo menos um vodum que rege sua cabeça, ou seja, 

serve como protetor espiritual  uma espécie de anjo da guarda  que a auxilia no cotidiano. Se a 

                                                 
40 Conferir PRANDI, R. Contos e lendas afro-brasileiros: a criação do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2007. 
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pessoa for iniciada na religião deverá cumprir com as obrigações sugeridas pelo vodun para que 

tenha êxito em suas atividades e não seja castigado pela entidade. Se não cumprir com as 

obrigações  que variam entre acender uma vela com determinada freqüência em oferecimento à 

entidade e se dedicar integralmente às práticas rituais de um terreiro  o filho pode ser castigado, 

ou, nos termos da língua-de-santo, levar uma pisa, sendo prejudicado em suas atividades ou 

mesmo sofrendo acidentes. 

Cada vodun, como mencionado acima, possui um santo correspondente no catolicismo 

devido ao sincretismo com essa religião. Desse modo, Iemanjá é cultuada também pelo nome de 

Nossa Senhora da Conceição; Ibejis pelo nome de São Cosme e Damião; Iansã pelo nome de 

Santa Bárbara e Oxossi pelo nome de São Jorge, por exemplo.  

Cada vodun possui comportamentos e preferências que caracterizariam sua 

"personalidade" e sua relação com a natureza41. Exu, por exemplo, é um vodun masculino, 

responsável pelo movimento, e reprodução; seu papel sócio-cultural é ser mensageiro e 

comerciante; seus alimentos preferidos são: galo, bode, farofa e inhame; seus atributos de 

personalidade são a astúcia, a esperteza, a rapidez, a prontidão, a libidinagem e a gula. 

Desse modo, os voduns são entidades espirituais em constante interação como o 

mundo real, manifestando-se no transe mediúnico no espaço dos terreiros em dias de festa. 

Possuem atribuições humanas como sentimentos diversos (raiva, amor, solidariedade); o gosto 

pela bebida, comida, música e dança. 

Além dos voduns, no tambor de mina são cultuadas outras entidades, que estariam 

num grau menos elevado na hierarquia do panteão afro-religioso. São elas: gentis, fidalgos, 

príncipes e princesas e caboclos. Por uma caracterização geral, podemos afirmar que esses serem 

podem ser agrupados por idade, procedência topográfica ou nível sócio-cultural. 

Nesse sentido, voduns e caboclos seriam entidades mais velhas, que atingiram a fase 

adulta ou a terceira idade. O vigor físico de cada entidade é manifestado no momento do transe 

nos rituais. Um filho que incorpora uma entidade idosa se movimenta com mais lentidão e pode 

pedir bebidas alcoólicas para beber, enquanto que uma criança  como as princesas, também 

chamadas de meninas  se movimentam com rapidez e pedem por doces, chocolates e 

refrigerantes, fazendo brincadeiras infantis e falando com dificuldade, como uma criança em fase 

de aquisição da linguagem. 

                                                 
41 Ainda em PRANDI (2007). 



65 
 

Quanto a procedência, fidalgos, nobres e príncipes são espíritos de reis ou de pessoas 

que, em vida, possuíam uma posição de nobreza. Na manifestação do transe, alguns seres nobres, 

não aceitam, por exemplo, tocar as mãos dos filhos ou abraçá-los, atitudes que são observadas 

com bastante freqüência com a manifestação de voduns. 

Em relação à procedência topográfica, voduns são provenientes da África e caboclos 

vêm das matas ameríndias, se manifestando nos rituais de cura. Caboclos são, geralmente, 

barulhentos e vigorosos; as danças e cânticos rituais da pajelança possuem um ritmo acelerado, 

com roupas coloridas, tanto para homens quanto para mulheres. 

 

2.4.3 Liderança e hierarquia 

 

Outro fato que caracteriza a religião de mina, independente do terreiro, é a existência 

de um chefe espiritual, detentor de um conhecimento elevado dentro da religião e que determina 

as práticas da casa. A existência de um chefe espiritual não é característica peculiar ao tambor de 

mina; o mesmo pode ser verificado em religiões outras como o catolicismo (com os padres), o 

protestantismo (com os pastores) e o judaísmo (com os rabinos). Entretanto, as religiões afro-

brasileiras não seguem preceitos religiosos gerais, no sentido de não haver um chefe para todos os 

terreiros, assim como há um grau superior na hierarquia das religiões cristãs, como bispos, 

cardeais, ministros e papas. 

Cada terreiro possui um chefe supremo, detentor de todos os poderes dentro casa, não 

sendo subordinado a qualquer outro. Mesmo que tenha aprendido os preceitos religiosos em um 

terreiro mais antigo, com um chefe mais experiente, os segredos rituais são de suas 

responsabilidade, tendo que cumprir obrigações apenas com as entidades cultuadas. 

Depois o pai ou mãe-de-santo, o guia ou contra-guia do terreiro é a pessoa de maior 

posição na hierarquia, podendo substituir o chefe quando este estiver ausente. Geralmente, o guia 

é preparado para reger a casa quando o chefe vir a falecer, mas isso não é regra geral.  

Depois do guia estão todos os outros filhos, possuindo cargos e funções especializadas 

dentro da casa, sendo que os filhos mais velhos são mais respeitados e possuem atividades de 

maior complexidade  como preparação de oferendas  até mesmo por conta de seu tempo de 

envolvimento com a religião, sugerindo, portanto, um grau de conhecimento elevado dos 

preceitos religiosos. 
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2.4.4 Cargos e funções especializadas  

 

Além do chefe da casa e do guia, outros filhos possuem cargos e funções específicas 

dentro terreiro, de acordo com suas competências e/ou preferências, que podem ser exercidos por 

homens e mulheres, dependendo do terreiro.  

As dançantes possuem o papel de dançar e cantar nos dias de rituais, podendo receber 

alguma entidade no momento das festas. Algumas casas só permitem ter mulheres como 

dançantes. Geralmente nessas casas, as mulheres exercem os cargos principais, de chefia e 

administração, cabendo aos homens, nesses casos, funções acessórias como tocas os 

instrumentos. Para ser dançante é necessário passar por uma preparação, como aprender a cantar 

as músicas rituais, e ser indicada por uma entidade. 

Além das dançantes cantando as músicas, existem os tocadores de instrumentos que 

ajudam a percutir os toques e as cozinheiras. O cargo de abatazeiro  quem toca o abatá, tambor 

utilizado nas festas  é atribuído a homens que já conheçam as músicas e os ritmos que regem a 

dança.  

Outros tocadores ajudam a reger os ritmos da dança no tambor de mina, são eles os 

tocadores de cabaça (agué) e tocadores de ferro (gun). Essas funções podem ser desempenhados 

por homens e mulheres, que devem obedecer as restrições alimentares e sexuais das dançantes 

antes dos dias de festa. 

Há também cozinheiras especializadas em preparar as bebidas e as comidas-de-

obrigação para oferecer às entidades. No seu preparo são utilizados temperos típicos da culinária 

convencional, como sal, pimenta e azeite. Também são utilizadas carnes, frutas e cereais. 

Entretanto, seu preparo deve obedecer a um ritual de acordo com os fins e as entidades a que se 

destinam as oferendas.  

Em algumas casas há também a zeladora. Mulher responsável pela limpeza e 

conservação do terreiro, tendo que residir no terreiro para regar as plantas, acender velas para as 

entidades e preparar os banhos nos dias de festa. 

Cada filho possui uma função específica na casa, sempre subordinado às ordens do 

chefe da casa. Como se o terreiro fosse uma empresa, na qual, sem o cumprimento das atividades 

dos funcionários, seu funcionamento seria impossível. 
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2.4.5 Os Toques de Mina  

 

As festas rituais realizadas no espaço do terreiro são realizadas de acordo com o 

calendário da casa. As preparações para as festas ocorrem dias antes de sua realização. Serviços 

como limpeza, preparação de comidas e bebidas, preparação de banhos, defumação e 

ornamentação ficam sob a responsabilidade dos filhos. A organização fica, geralmente, por conta 

das dançantes, que administram, inclusive, o aspecto financeiro da festa, recolhendo 

contribuições dos filhos. 

O espaço da festa é o barracão, um salão dentro do terreiro, ornamentado 

especialmente para a ocasião de acordo com a entidade homenageada. No centro do barracão 

ficam as dançantes, em uma parede ficam os tocadores e seus instrumentos, e em outra parede  

às vezes, mais de uma  ficam os assentos para os convidados. Os instrumentos utilizados são 

dois abatás, um gun (campânula de ferro percutida com um pedaço de metal) e duas ou mais 

cabaças decoradas com contas coloridas.  

As músicas são "puxadas" pelo chefe ou por uma dançante que determina o ritmo do 

compasso dos instrumentos. Em seguida, segue o som do gun, tambores e cabaças, sempre nessa 

ordem. 

As dançantes podem dançar em forma circular ou em filas, sempre com passos 

marcados, dependendo da música, sendo que os passos são determinados por quem "puxou" a 

dança. No sentido circular, as dançantes também rodam em tordo do seu próprio eixo. Os filhos 

também podem dançar, não só as mulheres. 

Quanto às indumentárias, mulheres usam, em geral, saias compridas e rodadas, de 

uma cor só ou estampadas, sempre num padrão de cor para todas as filhas, com blusas brancas 

rendadas, de mangas até a medida do cotovelo. Além das saias e blusas, as filhas são 

ornamentadas com colares compridos por volta do pescoço, feito de contas coloridas, de acordo 

com a entidade dona da cabeça, chamado de guia ou rosário. 

Quando estão em transe ao ornamento das filhas são acrescentados panos bordados 

em volta de seu tronco, como indicação da manifestação da entidade. Esse pano, chamado de alá 

ou pano de xangô também é amarrado no corpo dos homens no momento do transe, papel que 

cabe a uma filha auxiliar que também auxilia enxugando o suor do rosto dos filhos manifestados. 
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Os homens usam calças brancas e blusas na mesma cor das saias das dançantes. 

Também utilizam guias, entretanto, seus colares são colocados em volta do pescoço e passa por 

debaixo de um dos braços. Nenhum filho ou chefe usa qualquer acessório na cabeça. Podem 

dançar descalços ou com sandálias baixas.  

As festas duram cerca de quatro horas e podem ocorrer em uma noite apenas ou até 

nove noites, de acordo com as entidades. Após cada noite são servidas comidas e bebidas para os 

filhos e o público que assiste à festa. Geralmente, é servido um bolo confeitado com as cores da 

entidade homenageada na festa, refrigerantes, bebidas alcoólicas (com menor freqüência) ou 

jantares e almoços dependendo do horário. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 
3.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  
 
 

Nesta etapa nos voltamos para a compilação e análise de material bibliográfico que 

enquadrado nos seguintes perfis: 

a) referencial teórico de cunho lingüístico  estudos em Etnolingüística, Terminologia, 

Terminografia e Socioterminologia; 

b) referencial teórico de cunho sócio-antropológico  estudos na área da Sociologia e da 

Antropologia que forneceram subsídios para a delimitação de conceitos e aprofundamento 

de questões, tais como: religião, cultos religiosos de raiz africana, sincretismo religioso, 

cultura, mitologia, representações simbólicas.  

c) referencial teórico de cunho histórico  publicações que tratam de questões como: 

escravidão negra na África e no Brasil, distribuição etnográfica dos escravos africanos no 

Brasil, aspectos sócio-econômicos do trabalho escravo no Maranhão e etnologia dos negros 

trazidos para o estado na época da escravatura, fundação e distribuição das instituições de 

culto afro-religioso em São Luís. 

d) referencial de cunho documental  IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). 

Vale ressaltar que esta primeira etapa perpassou as demais, considerando a 

necessidade de investigarmos ininterruptamente material bibliográfico que nos auxiliasse no 

estudo, desde o início da pesquisa até sua concretização. 

 
 
3.2 PESQUISA DE CAMPO 
 
 
3.2.1  Metodologia de observação  
 
 

Considerando ser esta pesquisa de natureza etnolingüística, adotamos o método 

etnológico da observação participante42, utilizado em estudos antropológicos etnográficos, 

                                                 
42 Discutimos o método da observação participante no Capítulo 1 deste trabalho. 
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partindo da premissa de que não se pode estudar uma cultura analisando-a do exterior, menos 

ainda à distância. Nesse caso, resolvemos nos aproximar ao máximo, ao longo de uma pesquisa 

intensiva, da comunidade estudada. Observando, sempre que permitido, os rituais realizados nos 

terreiros investigados; participando das festas e acompanhando suas etapas de preparação. A 

vantagem desse método é a de podermos recolher o maior número de itens lexicais específicos 

dos terreiros, podendo incluir na análise termos não compilados nas entrevistas formais e nos 

corpora escritos. 

 

3.2.2  Delimitação e constituição dos corpora   

 

Os corpora da pesquisa foram constituídos por: 

 corpus de análise  

 textos orais: recolhidos em entrevistas in loco, feitas com informantes de 3 terreiros de mina; 

 textos escritos: trabalhos que apresentam uma etnografia do tambor de mina em São Luís43. 

As entrevistas foram guiadas pela aplicação do questionário semântico-lexical44, 

sendo que cada informante foi entrevistado apenas uma vez, perfazendo um total de 4 entrevistas. 

Foram acrescentados também no corpus de análise itens lexicais que observamos em conversas 

informais, mencionados pelos informantes e que não aparecerem nas entrevistas formais45.  

 corpus de referência  constituído por textos escritos que deram suporte à busca informações 

relevantes a serem acrescentadas  nas notas explicativas (lingüísticas e enciclopédicas). São obras 

lexicográficas  dicionário etimológico (CUNHA, 2007), glossários e vocabulários 

especializados em língua africana e linguagem afro-religiosa (CACCIATORE, 1977; PESSOA 

DE CASTRO, 2005). 

Para selecionar os corpora de análise utilizamos os seguintes critérios: 

- corpus oral: chefes e filhos-de-santo que tenham se iniciado e/ou freqüentem terreiros de mina 

das nações jeje e nagô. 

- corpus escrito: textos diversos que fazem uma descrição etnográfica de terreiros de mina que se 

identifiquem com uma das nações acima mencionadas.  

                                                 
43 A lista de obras utilizadas como corpus de análise encontra-se no item 3.2.3.3. 
44 O questionário semântico-lexical encontra-se no APÊNDICE E  deste trabalho. 
45 Temos como entrevistas informais as conversas obtidas com os freqüentadores do tambor de mina, sem aplicação 
do questionário, e como formais, em contrapartida, as quatro entrevistas guiadas pelo uso do questionário. 
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Quanto às nações estudadas e representadas pelos trabalhos investigados foram 

selecionadas por serem as mais antigas e mais representativas da cultura religiosa afro-

maranhense. Essas nações são as que mais influenciam a fundação de terreiros novos, 

principalmente a nação nagô, que, por conta do sincretismo, está diretamente relacionada com a 

nação jeje. A nação jeje, por sua vez, é a mais tradicional no sentido de manter seus elementos 

identitários de raiz. Segundo os informantes, apenas uma casa de mina no Maranhão mantém os 

preceitos originais e os verdadeiros elementos jeje, sendo um terreiro jeje puro, a Casa das Minas 

do Maranhão. 

Utilizamos para análise da linguagem em foco ambos os corpora, oral e escrito, sendo 

que decidimos nos basear principalmente no corpus escrito para a elaboração do glossário. O 

escrito serviu para selecionarmos os possíveis termos a serem utilizados no glossário, bem como 

o contexto de uso em que estavam no texto. A leitura dos textos selecionados serviu também para 

compreendermos as acepções dadas aos termos e sua utilização dentro da linguagem afro-

religiosa maranhense, desse modo nos valemos do corpus oral para confirmar tanto a utilização 

do termo dentro da comunidade lingüística em questão quanto as acepções observadas no corpus 

escrito.  

A opção por nos basearmos apenas no corpus escrito para a recolha de termos e de 

contextos de uso se deu pelo fato de não conseguirmos reunir, no decorrer da pesquisa, número 

mínimo satisfatório de informantes necessário à elaboração do glossário. Entretanto, 

consideramos pertinente e suficiente, para atingir o objetivo de elaborar um glossário dos termos 

do tambor de mina no Maranhão, os livros e monografias selecionados para compor a obra que 

ora nos propormos a confeccionar. Essa afirmação se vale das observações e análises realizadas 

no momento da observação participante, momento em que convivemos com a comunidade, tendo 

contato não apenas com suas manifestações de fé e de organização sócio-religiosa, mas também 

com sua linguagem. 

 

 

3.2.3  Universo da pesquisa 

 

O tambor de mina no Maranhão é a religião de origem africana mais antiga e mais 

representativa. É praticada tanto na capital, São Luís, quanto pelo interior do estado, cada lugar 
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com suas peculiaridades, condicionadas ao sincretismo e ao aparecimento de novos elementos 

que a ela foram incluídos e que se diferenciam de região para região. Entretanto, considerando 

suas primeiras práticas em São Luís, concentramos nossa investigação nas manifestações 

religiosas no tambor de mina na capital maranhense, devido a essa cidade o berço de centenas de 

terreiros espalhados por todo o estado. Delimitado o espaço, foi necessário também delimitar o 

tipo, ou a nação, que serviria de investigação. 

Para cumprir com o objetivo de elaborar um repertório que fosse representativo da 

linguagem afro-religiosa no tambor de mina em São Luís foi necessário delimitar nosso campo de 

investigação, levando em consideração a adequação e a pertinência para a pesquisa. Nesse 

sentido, buscamos textos que fizessem descrições etnográficas do tambor de mina como um todo, 

mas que focalizassem os preceitos da nação jeje e nagô em São Luís. Deste modo, para que o 

critério nação fosse contemplado, os textos selecionados fazem referência a quatro terreiros de 

mina, a saber: Casa das Minas Jeje, Casa de Nagô, Casa Fanti-Ashanti e Terreiro Fé em Deus.  

Os critérios que nos levaram a selecionar os terreiros para a pesquisa foram os 

seguintes: 

 

a) tradição  as casas se identificam como terreiros de culto afro-religioso que tentam 

manter vivas as raízes africanas que nortearam sua fundação. Essa identidade vinculada às 

práticas trazidas para o Brasil diretamente da África em tempos de escravidão negra no país 

é pertinente no sentido de que dá subsídios para a concretização de nosso objetivo de reunir 

itens lexicais de raízes africanas específicos dos cultos religiosos afro-maranhenses; 

b) representação da cultura mina-jeje e nagô (iorubá)46  para o estudo da linguagem 

afro-religiosa do Maranhão consideramos importante pesquisar a linguagem de terreiros que 

incorporassem elementos tanto da cultura mina-jeje, quanto da cultura nagô (iorubá), 

grupos etnolingüísticos da família de línguas KWA. Dessa família, temos como mais 

representativos da linguagem afro-religiosa brasileira itens lexicais provenientes do grupo 

de línguas EWE-FON (presentes na cultura mina-jeje) e da língua IORUBÁ (presente na 

cultura nagô);  

                                                 
46 Fazemos uma descrição das características etnolingüísticas dessas línguas e famílias de línguas no ítem 2.1 deste 
trabalho. 



73 
 

c) sincretismo  os terreiros selecionados possuem elementos sincréticos com o 

catolicismo, mostrando em seus rituais uma intersecção de religiões de raízes africanas (o 

toque de mina e o candomblé) com o catolicismo já convencionado no Brasil na época da 

escravatura. Isso forneceu elementos para observarmos até que ponto os itens lexicais de 

origem africana se intercalam com elementos do português brasileiro, resultando em 

variação. 

d) tempo de fundação  terreiros fundados a pelo menos cinco anos. 

 
3.2.3.1 Critérios de seleção dos informantes  

 

A seleção dos informantes para as entrevistas com aplicação do questionário se 

fundamentou nos seguintes critérios: 

a)  tempo e grau de participação nos cultos  pelo menos 5 anos; 

b) função na casa  pais e filhos-de-santo ; 

c) sexo  homens e mulheres; 

d) idade  a partir de 25 anos; 

e) escolaridade  ensino fundamental, médio e superior; 

f) localidade  morar em São Luís a pelo menos 5 anos. 

 

3.2.3.3 Estratificação da amostra do corpus  escrito 
 

Para compor nosso corpus escrito, selecionamos as seguintes obras etnográficas: 
 

Lista de documentos do corpus 

OBRA AUTOR E ANO DE PUBLICAÇÃO 

1. Desceu na guma: o caboclo no tambor de mina. (FERRETI, 2000) 

2.  A casa de nagô: estudo sobre um terreiro de mina em São Luís. (BARBOSA, 1997) 

3.  Tambor de Mina em conserva. (FERREIRA, 1997) 

4.  O reinado de Vó Missa: estudo da festa do divino em um 

terreiro de mina em São Luís 

(GOUVEIA, 1997) 
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3.2.4  Levantamento dos dados  
 
 
3.2.4.1  Pesquisa de campo piloto  
 

Para a elaboração e testagem dos instrumentos de pesquisa foi necessário fazer uma 

investigação dos elementos constitutivos dos cultos. Para tanto, freqüentamos os terreiros em 

foco, entrevistamos informalmente alguns participantes dos cultos e observamos a estrutura 

física, decoração dos ambientes e relação de hierarquia entre os freqüentadores. Também se fez 

necessário ler folhetos, cartazes, ouvir músicas afro-religiosas e assistir a documentários sobre 

mitologia e formação dos cultos afro-religiosos brasileiros para recolher termos e compreender 

melhor a constituição das práticas rituais e divindades presentes nos terreiros em foco. 

 
3.2.4.2  Instrumentos de pesquisa  
 
3.2.4.2.1  Questionário  
 

Para as entrevistas foi elaborado um questionário semântico-lexical de 25 questões, 

cuja aplicação forneceu subsídios para confirmar os dados recolhidos do corpus escrito e recolher 

mais termos e seus respectivos significados, contemplando os elementos constitutivos dos cultos.  

  

3.2.4.2.2  Fichas 
 

As fichas47 utilizadas como instrumentos de pesquisa foram distribuídas da seguinte 

forma: 

a) Ficha do Informante; 

                                                 
47 As fichas encontram-se nos APÊNDICES A, B, C e D  deste trabalho, respectivamente. 

5.  Querebentã de Zomadonu: etnografia da Casa das Minas do 

Maranhão 

(FERRETI, 1996) 

6.  Repensando o Sincretismo: estudo sobre a Casa das Minas (FERRETI, 1995); 

7.  A casa das minas: culto dos voduns jeje no Maranhão (PEREIRA, 1979) 

8.  Orixás e voduns em cânticos associados. (FERREIRA, 1985). 
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d) Ficha do terreiro; 

c) Ficha da localidade; 

d) Ficha terminológica. 

 
3.2.4.3  Aplicação dos instrumentos de pesquisa 
 

Para as entrevistas fez-se necessário ter em mãos a ficha do informante e o 

questionário semântico-lexical, bem como o equipamento necessário para a gravação. As 

entrevistas foram registradas em áudio, utilizando um gravador digital SANSUNG RR-US450, 

no qual permaneceram armazenadas até sua transferência para um computador e sua gravação em 

CD-R.  

Antes de iniciar a entrevista informamos ao informante que iriamos questioná-lo sobre 

suas funções na casa, rotina do terreiro e práticas rituais em geral. Cada informante foi 

entrevistado apenas uma vez, entretanto, em todo o decorrer da pesquisa. Além dos informantes 

entrevistados formalmente, entrevistamos outros filhos, chefes e estudiosos sobre aspectos gerais 

do tambor de mina para que tivéssemos um conhecimento mais abrangente da comunidade 

estudada. Todas as entrevistas foram utilizadas para esclarecer e definir os termos. 

Depois de gravadas em CD-R, as entrevistas foram transcritas para que fossem 

analisadas. Considerando o intuito de investigar nesta pesquisa apenas o nível léxico-semântico 

da linguagem afro-religiosa maranhense e a elaboração do glossário, foram transcritos apenas os 

trechos que serviram de base para a confirmação dos termos recolhidos no corpus escrito e sua 

respectiva acepção, transcrevendo os elementos imediatamente antecedentes e subseqüentes e a 

criação de notas explicativas de natureza etnográfica, numa transcrição ortográfica. 

Cabe observar que a definição atribuída aos termos do glossário também levou em 

consideração os dados das entrevistas, pois além de confirmarmos a existência e a utilização dos 

termos recolhidos no corpus escrito, analisamos a concepção dada dos informantes sobre os 

elementos dos cultos que investigamos. 

 
3.2.5  Registro dos dados  
 

O registro dos dados foi feito por meio do preenchimento de fichas terminológicas 

(uma para cada termo-entrada), nas quais foram registradas as informações relevantes para a 
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elaboração da estrutura do verbete. Para reunir o maior número de informações pertinentes ao 

nosso estudo, as fichas contém as seguintes informações : 

a) termo-entrada  o item lexical em foco, constituído de uma ou mais palavras  não 

observamos em nosso estudo siglas nem abreviaturas; 

b) código  indicando ordem de preenchimento na ficha, iniciais do autor, ano de 

publicação e página. Exemplo: lexia: abatá, código 1EF1997/48. 

c) referências gramaticais  gênero e classe gramatical;  

d) variantes  variantes encontradas; 

e) acepções observadas nos corpora  as acepções mais representativas dadas pelos 

autores selecionados; 

f) definição final  definição elaborada com base nas acepções recolhidas dos corpora de 

análise; 

g) contexto de uso  enunciados extraídos dos livros do corpus de análise, seguidas das 

referências; 

h) indicação de dicionarização  informação sobre a dicionarização em um dos dicionários 

gerais selecionados para a pesquisa, seguida da indicação da fonte e representada pelo 

símbolo correspondente; 

i) notas explicativas  notas lingüísticas e/ou enciclopédicas que julgamos pertinentes para 

ampliar a compreensão do termo, seguidas da referência de onde foram extraídas; 

j) remissivas  relações de significação entre o termo-entrada em foco com outros termos-

entrada presentes no glossário, indicando: a variante do termo, os termos-entrada que 

possuem definição e indicando uma entrada no glossário 

j) campo conceitual  indicação do campo conceitual em que o termo foi enquadrado. 

Para o preenchimento das fichas terminológicas fez-se necessário o cumprimento das 

seguintes etapas: 

1) recolha dos dados  para selecionar os termos que compõem o glossário; 

2) seleção dos enunciados a serem utilizados como demonstração do contexto de uso em 

que os itens lexicais são utilizados, por meio de um recorte dos trechos dos textos escritos 

que compõem o corpus de análise; 

3) busca pela possível etimologia do termo-entrada em um dicionário e duas obras 

lexicográficas voltadas para a compilação de termos específicos da linguagem afro-religiosa 
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brasileira, para as notas lingüísticas. O dicionário etimológico e obras lexicográficas 

consultados são: (CUNHA, 2007), CACCIATORE (1977) e PESSOA DE CASTRO 

(2005); 

3) verificação da dicionarização dos termos em dois dicionários gerais da língua 

portuguesa em versão eletrônica, a saber: FERREIRA (1999) HOAUISS e VILLAR (2001). 

Os códigos de verificação nas fichas terminológicas são ND (não dicionarizado), DMA 

(dicionarizado com a mesma acepção) e DAD (dicionarizado com acepção diferente), 

entretanto a indicação de dicionarização no verbete foi feita por meio de símbolos criados 

por nós, a saber: [o] que indica a não dicionarização do termo com a acepção utilizada pelo 

tambor de mina; [#] que indica o registro em Ferreira (2004) e [*], que indica o registro em 

Houaiss e Villar (2001); 

4) elaboração das definições a serem atribuídas para o termo na composição do verbete; 

5) elaboração das notas explicativas por meio de consulta às obras que tratam de línguas 

africanas, formação dos cultos afro-religiosos brasileiros e/ou de vocabulário afro-religioso 

e/ou com base no que foi observado por nós no decorrer da pesquisa. 

6) busca pelas equivalências/relações semânticas entre os termos para estabelecer os 

termos que compõem o índice remissivo. 

 
3.3 ORGANIZAÇÃO DO REPERTÓRIO  
 

Os termos selecionados foram organizados em campos conceituais, a saber:  

- panteão (termos relacionados às divindades cultuadas no tambor de mina); 

- cargos e funções especializadas; 

- espaços (espaços em que são realizadas as festas e rituais); 

- objetos (objetos rituais utilizados); 

- indumentárias; 

- instrumentos; 

- festas e rituais; 

- outros elementos (que compreendem ações, elementos da culinária etc.)  
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3.3.1  Características da obra  
 

O glossário de termos específicos da linguagem afro-religiosa maranhense possui as 

seguintes características: 

a) Tipologia  numa tentativa de enquadrar a obra socioterminológica, optamos por 

classificá-la como glossário, compartilhando da acepção atribuída por ARAGÃO et ali. 

(1987, p. 34) de que o glossário se caracteriza por um acervo vocabular que reúne uma parte 

do saber lingüístico de uma comunidade específica, um vocabulário especializado desta 

comunidade; 

b) Nomenclatura  a nomenclatura do acervo lexical foi composta por substantivos, 

adjetivos, verbos e sintagma preposicionado; 

c) Número de línguas  apesar de apresentar intercessões entre a língua portuguesa e 

línguas africanas, o glossário é monolíngüe considerando que os termos já estão 

introduzidos no português brasileiro; 

d) Caráter  o glossário tem caráter semasiológico, partindo-se do termo-entrada para a 

definição elaborada; 

e) Ordem das entradas  as entradas seguem a ordem alfabética contínua, dando a obra em 

questão um caráter alfassistemático. O campo conceitual na foi critério para estabelecer a 

ordem das entradas, ele é mostrado logo após o termo-entrada, na linha subseqüente. 

Além dessas características, vale ressaltar que o repertório é extensivo. Com o intento 

de cumprir com o objetivo de reunir os termos especializados da linguagem afro-religiosa 

maranhense, é pertinente reunir o maior número possível de itens lexicais. Esse objetivo motiva a 

opção por veicular na estrutura interna do verbete não apenas informações de natureza 

lingüística; também julgamos pertinente acrescentar notas explicativas, lingüísticas e 

enciclopédicas, na obra quando necessário para um melhor entendimento do contexto de uso do 

verbete, com o intuito de caracterizar com maior detalhes a linguagem em foco e aspectos 

identitários gerais da comunidade de mina no Maranhão. 

 
3.3.2  Critérios para seleção dos termos 
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Foram selecionados para compor a nomenclatura do glossário substantivos, adjetivos, 

verbos e sintagma preposicionado, termos confirmados pelo menos uma vez no corpus oral, 

independente da identificação com nação africana.  

 
3.3.3  Estrutura interna 
 
3.3.3.1  Macroestrutura 
 

A macroestrutura do repertório léxico-semântico corresponde à organização dos 

elementos que caracterizam a obra em termos gerais: organização do repertório, inclusão de 

anexos, bibliografia e lista de símbolos, por exemplo.  

Segundo Faustich (2008) "A macroestrutura da obra terminográfica, constituída pelo 

conjunto de entradas, obedecerá a critérios em conformidade com a natureza do corpus." A autora 

afirma que, quando à ordem e organização das entradas no glossário, o pesquisador deve se 

questionar se: a ordem obedecerá à ordem alfabética, seguindo as práticas lexicográficas de 

organização de dicionários gerais de língua; a ordem das entradas também deve contemplar os 

campos lexicais dos termos do corpus, criando um paradigma macroestrutural não comum às 

práticas lexicográficas; a ordem deve se adequar às relações de hiperonímia, hiponímia e 

sinonímia, organizando o glossário por meio de relações de significação inclusivas, um modelo 

de organização incomum e inédita nas práticas terminográficas.  

Para constituir a ordem das entradas no glossário, adotamos as orientações de Faustich 

(op. Cit.) e convencionamos organizar os termos em ordem alfabética, considerando a dificuldade 

de enquadrar um número expressivo dos termos selecionados em campos conceituais fechados. 

Nesse sentido, avaliamos ser mais dinâmico para o consulente, consultar as entradas por ordem 

alfabética, mantendo a informação sobre o campo conceitual em que o termo foi enquadrado, 

dentro do verbete, na linha subseqüente a da entrada. Assim, o glossário tem caráter 

semasiológico, partindo do termo para a acepção atribuída ao termo. 

Além de organizar as entradas em ordem alfabética com base nas práticas 

lexicográficas, convencionamos, com base na observação de outros repertórios lingüísticos, 

incluindo glossários e dicionários gerais de língua, adotar a grafia regular da ortografia 

portuguesa. Como muitos dos termos são aportes de origem africana, utilizamos a grafia adotada 

pelos autores que compõem o corpus escrito, elegendo a mais atual, em caso de divergência entre 

as publicações.  
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Quanto aos critérios de seleção dos termos, dividem-se em dois tipos básicos: os que 

constituem uma única entrada e os que constituem entradas independentes. No primeiro grupo 

teremos termos homônimos, sendo que a numeração das acepções obedece à ordem em que 

foram confirmados no corpus oral. Desse modo, um termo X, que possui acepção 1 e n, aparecerá 

dessa forma: 

 

TERMO X  

1. referência gramatical 1 + indicação de dicionarização 1 

+ campo conceitual 1 

+/- remissiva 1 

+/- definição 1  

+ contexto de uso 1  

+/- NL1  

+/- NE1  

2. referência gramatical 2 + indicação de dicionarização 2  

+ campo conceitual 2 

+/- remissiva 2 

+/-  definição 2  

+ contexto de uso 2  

+/- NL2  

+/- NE2 

 

No segundo grupo temos as variantes lexicais e os termos parassinônimos. No caso da 

parassinonímia, o termo considerado menos representativo e/ou que aparece com menor 

freqüência nas entrevistas não teve sua acepção contida no verbete, sua definição foi obtida por 

meio de remissão ao termo-entrada considerado mais representativo. Assim, um termo X e um 

termo Y que possuem a mesma acepção, aparecem dessa forma: 

 

TERMO X referência gramatical + indicação de dicionarização  

+ campo conceitual 

+ Cf. Termo Y (na cor azul) 
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+ contexto de uso  

+/- NL  

+/- NE  

 

TERMO Y referência gramatical + indicação de dicionarização 

+ campo conceitual 

+ Var. Termo x (na cor verde) 

+Definição  

+ contexto de uso 

+/- NL 

+/- NE  

 

O índice de abreviaturas e símbolos adotados na pesquisa foi elaborado com base nas 

convenções adotadas por Aragão et al. (1987, p. 59) e Pessoa de Castro (2005, p. 132-133): 

 

Adj. 

B.   

Cf.  

For. 

Ior. 

K. 

Kik. 

Kim. 

NE 

NL 

Port. 

s.f. 

s.m. 

s. p. 

Fon 

v. 

= adjetivos e locuções adjetivas 

= banto 

= conferir 

= formação 

= iorubá 

= kwa 

= kicongo 

= kimbundo 

= nota enciclopédica 

= nota lingüística 

= português  

= substantivo feminino 

= substantivo masculino 

= sintagma preposicionado 

= fon 

= verbo 
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Var. 

[#] 

[*] 

[o] 

[...] 

= variante 

= dicionarizado no Dicionário Aurélio Eletrônico48 

= dicionarizado no Dicionário Eletrônico Houaiss 

= não dicionarizado 

= trecho suprimido do texto original 

 
 
3.3.3.2  Microestrutura 
 
 

A microestrutura da obra corresponde à composição e estruturação do verbete. 

Barbosa (2001, p. 39) elabora um quadro demonstrativo dos paradigmas presentes em diferentes 

tipos de repertórios léxicos e terminológicos. 

 Para a autora, o glossário corresponde ao nível da fala e sua unidade lingüística é a 

palavra, sendo forma semêmico-sintática específica de um ato de fala, de um discurso 

manifestado. A micro-estrutura do verbete no glossário teria, segundo Barbosa, os seguintes 

elementos:  

+ Entrada (palavra-ocorrência) + Enunciado Lexicográfico (+paradigma 

informacional 1 (categoria, gênero, número, pronúncia, etimologia etc.) + paradigma 

definicional (sentido da palavra naquele discurso concreto)  paradigma pragmático 

+/- paradigma informacional n. +/- remissivas (circunscritas ao texto em questão) 

 

Faustich (2008) aplica o mesmo modelo de microestrutura de verbete para o glossário, 

com os mesmo paradigmas estipulados por Barbosa (op. Cit.). Faustich se refere as remissivas 

como paradigmas lexicais e afirma que o paradigma constitui uma comportamento descritivo 

uniforme na estrutura do texto. 

A microestrutura do glossário elaborado neste trabalho segue o modelo de Barbosa e 

Faustich, por considerarmos essa estrutura prototípica de verbete adequada ao nosso objetivo de 

demonstrar o maior número pertinente de informações possível, para a descrição do vocabulário 

afro-religioso do tambor de mina. 

                                                 
48 Os símbolos que equivalem à dicionarização marcam o registro do termo com a mesma acepção adotada nos dados 
obtidos na pesquisa. O que marca a não dicionarização equivale à ausência do termo nos dicionários consultados ou a 
dicionarização com acepção diferente do que foi observado nos dados obtidos. 
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  Nesse sentido, o verbete é composto dos seguintes elementos: um termo-entrada, sua 

referência gramatical (paradigma informacional), a indicação de dicionarização (paradigma 

informacional), o campo conceitual (paradigma informacional), uma definição elaborada com 

base nas definições dadas pelos informantes e nos autores (paradigma definicional), o contexto de 

uso em que o item lexical foi observado (paradigma pragmático), uma nota explicativa 

(lingüística e/ou etnográfica) e um item remissivo (paradigma lexical).  

Vejamos como foi estruturado cada um desses elementos: 

1. TERMO-ENTRADA (+)  em caixa alta, negrito e vermelho; 

2. referência gramatical (+)  imediatamente após o termo-entrada, em itálico; 

3. indicação de dicionarização (+)  para indicar se o termo está ou não dicionarizado em 

um dos dicionários gerais da língua portuguesa que compõem nosso corpus de referência, 

utilizamos um dos símbolos elaborados por nós, imediatamente após a categoria gramatical; 

4. campo conceitual (+)  indicando o domínio conceitual no qual o verbete se enquadra. 

Na linha subseqüente a do termo-entrada, entre barras e em itálico; 

5. variantes (+/-)  indicação das variantes encontradas, na cor verde; 

6. definição (+)  a definição final, elaborada de acordo com as definições dadas pelos 

autores. A definição é constituída de orações curtas, com linguagem acessível ao público 

não especializado; 

7. contexto de uso (+)  para compor o paradigma pragmático do verbete, foram recortados 

dos textos escritos enunciados que exemplifiquem seu contexto de uso na comunidade 

lingüística em questão, entre aspas, seguidas das referências do livro entre parênteses, com 

base das normas de citação da ABNT. O enunciado citado foi transcrito de acordo com o 

texto original, em exceção da marcação feita por nós do termo ao qual fazemos referência. 

Essa marcação é feita pela demonstração do termo em questão em negrito. Qualquer outra 

marcação na citação, como uso de aspas ou lexias sublinhadas são grifos originais do autor; 

8. notas explicativas (+/-)  notas lingüísticas e notas enciclopédicas. As primeiras se 

restringem aos dados lingüísticos em geral, como informações, processo de formação ou 

possível etimologia ou informações sobre registro nas obras consultadas49. As segundas 

trazem informações históricas e socioculturais que acrescentam no entendimento não 

                                                 
49 Quando a nota lingüística trouxer informações sobre outras lexias relacionadas ao verbete, ou outras acepções para 
a mesma lexia, ou mesmo dados etimológicos, o vocábulo informado pelo autor consultado aparece entre aspas. 
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apenas da linguagem, mas principalmente da configuração cultural da comunidade 

lingüística em questão. Todas as notas também são elaboradas em períodos curtos, ou são 

recortes das obras consultadas; 

9. remissivas (+/-)  utilizamos remissivas em três casos:  

 - para fazer referência a uma entrada no glossário: dentro da definição ou das notas 

explicativas marcamos as lexias que constituem uma entrada no glossário em itálico;  

- para demonstrar, dentro da entrada que corresponde a uma variante lexical, qual a variante 

principal, que contém a definição: Cf. termo x (em azul); 

- para demonstrar, dentro da entrada que corresponde a uma variante principal, suas 

variantes secundárias, que também possuem entrada no glossário: Cf. termo y (em verde); 

Desse modo, os verbetes se apresentam da seguinte maneira, abstratamente: 
 
 

TERMO X   categoria gramatical [indicação de dicionarização]  
/campo conceitual/ 
variante 
Definição. 
"Contexto de uso" (fonte, ano de publicação). 
NL nota lingüística (fonte) 
NE nota enciclopédica (fonte) 
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CAPÍTULO 4: GLOSSÁRIO DA MINA  

  

...................................................................... a ................................................................... 

ABATÁ  s.m. [o] 

/instrumentos/ 

Var. Tambor 

Instrumento utilizado para percutir as músicas nas festas de toque de mina, feito de madeira ou 

ferro, com couro nas duas extremidades. 

"Os abatás, em sua maioria, são feitos de chapa metálica de forma cilíndrica, com couro de 

animais nas duas membranas e afinação feita por varões de ferro. São bem diferentes pelos que 

foram trazidos pelos africanos, que eram de madeira, afinados com cordas ou craveiras. Os 

antigos instrumentos, no momento de tocar, eram colocados sobre o colo. Os atuais ficam sobre 

 

NE  Em algumas casas de Umbanda no Maranhão, os tambores também são chamados de 

abatás, entretanto recebem nomes específicos de acordo com seu tamanho e importância entre os 

instrumentos. Há um tambor maior, o primeiro a ser tocado "puxando" o outro, chamado de 

tambor guia. O menor é chamado de tambor da mata. Obedecendo ainda à tradição de se tocar 

dois tambores apenas, por influência do tambor de mina. 

 

ABATAZEIRO  s.m. [o] 

/cargos e funções/ 

Var. Tocador. Huntó. 

Tocador de abatá. 

"Os abatazeiros, geralmente, têm laços de parentesco com as dançantes ou outras pessoas do 

Terreiro. Alguns são filhos, noivos, maridos, netos, sobrinhos ou amigo muito próximo de 

alguma dessas pessoas. Na Casa de Nagô, outros homens, que não são considerados abatazeiros 

da 'casa', podem tocar no Toques de Mina." (BARBOSA, 1997, p. 61) 

NL  De abata + zeiro. 
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NE  Aos abatazeiros, em alguns terreiros, são servidas bebidas alcoólicas depois do ritual. Um 

tocador de abatá pode tocar em mais de um terreiro, não é exigido que sejam exclusivos desta ou 

daquela casa. 

 

AGOGÔ  s.m. [o] 

/instrumentos/ 

Cf. Ferro  
"Porém, D. Lúcia ainda não dançava, apenas tocava agogô." (BARBOSA, 1997, p. 31) 

NL1  Pessoa de Castro (2005), Ferreira (2004), Houaiss e Villar (2001) registram agogô como 

um instrumento de ferro, com duas campânulas, utilizado nos candomblés. Instrumento diferente 

do agogô do tambor de mina, que possui apenas uma campânula. 

NL2  For. B. do Kik./Kim. (a)ngongo . For. Yor. Agogô . (PESSOA DE CASTRO, 2005, P. 

144) 

 

AGUÉ  s.f. [#] 

/instrumentos/ 

Cf. Cabaça 

"Na calada da noite, ecoa o som dos abatás (tambores) [...] e as agués (cabaças), instrumentos 

revestidos de contas multicolores [...]" (FERREIRA, 1997, p. 48)  

NL  Ferreira (2004) registra também a variante "ágüe". Houaiss e Vilar (2001) registram apenas 

"agüê" como variante para cabaça; neste dicionário "agué" é uma variante de "ágüe", com sentido 

de palmeira da família das angiospermas. 

NL2  Pessoa de Castro (2005, p. 145) registra também a variante "agüê". Agbé . 

 

ALÁ  s.m. [o]   

/indumentárias/ 

Var. Toalha branca 

Faixa de tecido sobreposta no corpo do filho-de-santo em transe, nas festas rituais, para sinalizar 

que uma entidade foi incorporada. 

"São nessas duas últimas doutrinas que os filhos de santo que estão dançando se cobrem com os 

alás e seguem cabisbaixos em fila ritualística [...]" (FERREIRA, 1997, p. 52) 

NL  For. àlà  
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NE1  Os alás são sobrepostos sobre o corpo do filho em transe pela auxiliar. O modo como a 

faixa de tecido será amarrada depende da entidade que o filho incorporou. Se for uma entidade 

jovem, o alá será amarrado na cintura; ser for idosa, será amarrado logo abaixo dos braços, 

abarcando o tronco, sobre o peitoral. 

NE2  Provavelmente uma variante do termo "alá" do candomblé. Pessoa de Castro (2005, p. 

148) apresenta esse termo como sendo referente ao "tecido branco que encobre e protege Oxalá", 

tendo como variante no vocabulário afro-bahiano a lexia "ualá". 

 

 

ALTAR s.m. [#] [*] 

/outros/ 

Estrutura elevada de madeira ou pedra onde são postas imagens de santos ou outros objetos 

rituais, como velas e vasos. 

"Nessa varanda há um altar, do tipo dos que se erguem para missas campais, de evidente 

provisoriedade, mas nele não permanecem imagens nem estampas de santos católicos, ali postos 

somente por ocasião das solenidades anuais que a cristandade realiza, lá fora, e por coincidirem 

com as do culto mina-jeje" (PEREIRA, 1979, p. 37) 

 

 

ARRAMBAM  s.m. [o]   

/festas e rituais/ 

Var. Bancada 

Ritual realizado na quarta-feira de cinzas que demarca a suspensão das atividades do terreiro 

durante a Quaresma. 

"As vodúnsis dizem que o arrambam é uma festa de fartura. Representa uma mesa posta e um 

pedido de bênçãos a fim de que não falte nada na casa dos participantes" (FERRETI, 1995, p. 

157). 

NE  Neste ritual são servidos doces, frutas, coco e feijão preparados na torração, ritual que 

antecede o arrambam. 
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ASSENTADO adj. [*] 

/outros/ 

Relativo a terreiro, depois de ter sido feito seu assentamento ou fundamento. 

"Apesar do terreiro ser assentado para caboclo, existem na casa voduns [...] e orixás [...]." 

(GOUVEIA, 1997, p. 35) 

 

 

ASSENTAMENTO  

1. s.m. [o] 

/objetos/ 

 Cf. Fundamento  

"O assentamento do terreiro 'Fé em Deus' foi realizado por Dona Anastácia Lucia dos 

Santos, antiga mãe-de-santo do 'Terreiro da Turquia', e pelas dançantes dessa casa, tendo sido 

preparado para entidades caboclas". (GOUVEIA, 1997, p. 34) 

2. s.m. [*] 

/objetos/ 

Conjunto de objetos sagrados dos filhos-de-santo que marcam a iniciação e as obrigações dos 

filhos com suas entidades, postos em uma mesa ou num lugar específico dentro do pejí. 

"Dona Deni diz que a força da chegada do vodum é primeiro no assentamento, depois é que 

a filha recebe o reflexo, pois, se não, ela cairia com essa força". (FERRETI, 2006, p. 200) 

 

AUXILIAR adj. [o] 

/cargos e funções/ 

Var. Ekedi 

Mulher auxilia os filhos-de-santo nas festas rituais, enxugando seus rostos, amarrando os alás ou 

conversando com as entidades incorporadas para perguntar se precisam de algo ou pretendem 

deixar recado para algum filho. 

"Algumas auxiliares como Dona Lalá e D. Clarinda, foram iniciadas conforme as normas da 

'casa' para cumprir essas funções." (BARBOSA, 1997, p. 66) 

 

 



89 
 

ATUADO adj. [#] [*] 

/outros/ 

Que entra em estado de transe, que incorporou uma entidade espiritual. 

"Não é tão fácil alguém ficar em transe (atuado) durante 24 ou 36 horas sem se alimentar. Sem 

dormir, sem fazer necessidades fisiológicas, somente à base de cigarros, charutos e bebidas" 

(FERREIRA, 1997, p. 55) 

 

 

........................................................................ b ................................................................... 

 

 

BAIAR v. [*] 

/outros/ 

Dançar no barracão, relativo às entidades. 

"Quando um encantado da Mina vem à guma para baiar, costuma-se dizer que 'desceram', apesar 

do barracão ficar na superfície da Terra e da encantaria ser, geralmente, concebida como situada 

abaixo dela." (FERRETI, 2000, p. 119) 

NL  S  

NE  Nos toques do tambor de mina o som dos abatás é um convite as entidades para incorporar 

e dançar no momento do ritual. 

 

 

BAIXAR v. [*] 

/outros/ 

Var. Descer 

Incorporar no corpo do elegum, provocando o estado de transe. Relativo às entidades. 

"Os voduns baixam ali, é fato, mas baixam, também, em qualquer outra ocasião, seja o ambiente 

de festa ou de tristeza, [...] não se podendo limitar às emoções das danças e dos cânticos 
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litúrgicos aqueles que contribuem para a 'possessão' ou para o 'estado de transe', em que se nos 

mostram." (PEREIRA, 1979, p.43) 

NE  As entidades baixam nos eleguns independente do sexo por finalidades específicas: para 

atender a um chamado de alguém por meio de consultas espirituais, para enviar um recado a um 

filho, para castigar uma pessoa fazendo com que tome atitudes que lhe prejudiquem física ou 

moralmente por não ter cumprido um mandado da entidade ou por descumprir preceitos 

religiosos de comportamento ou simplesmente para comparecer a uma festa dançando e cantando 

ao som dos instrumentos, interagindo com as pessoas na ocasião do toque ou de outras festas no 

tambor de mina. 

 

 

BANCADA s.m. [o] 

/festas e rituais/ 

Cf. Arrambam 

"Bancada é um ritual tradicional da Mina realizado, geralmente, na Quarta-feira de Cinzas, para 

suspender as atividades religiosas do terreiro durante a Quaresma  tempo em que, segundo Pai 

Euclides, os voduns voltam à África." (FERRETI, 2000, p. 202) 

 

 

BANHO s.m. [o] 

/outros/ 

Preparado líquido composto de ervas, água e/ou outros materiais secretos, com a função de retirar 

as energias negativas, jogando-se sobre o corpo. 

"Dona Fernanda, de Naiadna, gostava de comer arraia e ficava com o corpo cheio de chagas. Mãe 

Andressa lhe dava remédios e banhos para melhorar". (FERRETI, 1996, p. 198) 

 

 

BARRACÃO s.m. [#] [*] 

/espaços/ 

Var. Guma 

Salão onde são realizadas as festas rituais públicas do terreiro. 
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"Quando, nas noitadas de toque, as entidades querem se retirar do barracão por algum momento, 

elas se comunicam com gestos entre si e logo elevam uma doutrina especial, formando uma fila 

em direção à sala de estar" (FERREIRA, 1997, p. 50) 

NL  De barraca + ão. 

 

 

BEBIDA DE OBRIGAÇÃO s.m. [o] 

/outros/ 

Bebidas oferecidas às entidades, utilizadas no preparo das oferendas. 

"Ficamos sabendo que cinco dançantes  D. Lúcia, D. M.a Silva, D. Vituca, D. Sinhá e D. Neném 

 entre as mais velhas filhas da casa, são as escolhidas para fazer as 'comidas' e bebidas de 

obrigação que, segundo nos comentou uma dançante, só pode ser feita durante a madrugada [...]" 

(BARBOSA, 1997, p. 58) 

 

BONSU s.m. [o] 

/panteão/ 

Entidade cabinda, equivalente a orixá e vodun. 

"Como os bonsus também são divindades iguais às outras, têm capacidade de cantar, ou seja, 

tiras suas doutrinas, muito embora com palavras associadas com outras nações, o que aconteceu 

 

 

......................................................................... c ................................................................... 

 

CABAÇA s.f. [o] 

/instrumentos/ 

Var. Agué 

Cabaça utilizada como instrumento musical nos toques de mina, enfeitada com contas coloridas. 
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"O terceiro instrumento utilizado no Tambor de Mina é a cabaça. Na Casa de Nagô, são 

utilizados nos Toques cinco cabaças pequenas e uma grande, sendo cobertas com uma rede de 

naylon e enfeitadas com contas coloridas" (BARBOSA, 1997, p. 87) 

NL  For. B. Do (Ka)basa . (PESSOA DE CASTRO, 2005, p. 182) 

 

 

CABOCLO s.f. [o] 

/panteão/ 

Entidade ameríndia também manifestada em terreiros de mina. 

"No Tambor de Mina do Maranhão dificilmente se costuma distinguir voduns de caboclos 

afirmando-se que uns são forças da natureza e outros são espíritos de mortos (eguns), como 

ocorre em outras manifestações religiosas de origem africana, e como é enfatizado por muitos 

estudiosos de religião afro-brasileira". (FERRETI, 2000, p. 101) 

NL  Do tupi caaboca que significa casa, habitante do mato (PESSOA DE CASTRO, 2005, p. 

183) 

NE  O caboclo é uma entidade cultuada principalmente em rituais de cura ou pajelança, de 

matriz tupi-guarani. 

 

CÂNTICO s.m. [#] [*] 

/outros/ 

Cf. Doutrina 

"Na Casa das Minas os cânticos são em língua jeje, intercalados algumas vezes por uma ou outra 

palavra em português" (FERRETI, 1996, P. 181) 

 

CAIR NA MINA s.p. [o] 

/outros/ 

Dançar nas festas rituais pela primeira vez. 

"Quando se trata de alguém que 'caiu' na mina (dançou pela primeira vez), quase sempre 

termina rolando pelo chão. Isso, naturalmente, porque essa pessoa não está apta a receber esse 

tipo de energia espiritual" (FERREIRA, 1997, p. 41) 
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NE  A iniciação de um filho na religião da mina não garante que possa dançar como os outros 

filhos. O chefe primeiramente observa o comportamento da pessoa que foi iniciada, se cumpre 

com as obrigações às entidades, se é assíduo, se respeita o princípio da hierarquia no terreiro, 

para determinar o momento mais oportuno para que essa pessoa dance nos toques como os 

demais iniciados. 

 

CASA s.f. [o] 

/espaços/ 

Cf. Terreiro 

"Para mim, também, o interesse maior estava em saber da fundação dessa Casa, isto é, do ato 

social, político, religioso, tradicional que a estabeleceu lá na antiga São Pantaleão" (PEREIRA, 

1979, p. 25) 

NE  As casas de culto afro-maranhense que se identificam como casa de tambor de mina 

geralmente possuem um nome correspondente em língua africana relacionado à entidade que a 

protege. A Casa das Minas, por exemplo, é chamada de Querebentã de Zomadonu, a casa de 

Zomadonu, em homenagem a entidade cultuada por sua fundadora Mãe Maria Jesuína. 

 

CAVALO s.m. [o] 

/outros/ 

Cf. Elegun 

"Voltando ao assunto do linguajar, posso afirmar que nenhum deste grupo fala e canta sua língua 

nativa, sempre se expressam na própria língua do seu cavalo" (FERREIRA, 1985, p. 2) 

 

CHEFE s.m. [o] 

/cargos e funções/ 

Cf. Pai-de-santo 

"Os primeiros chefes de terreiro eram tão preocupados em manter fechadas as portas do 

conhecimento da mina, que quase sempre apresentavam obstáculos aos que queriam se filiar ao 

culto" (FERREIRA, 1997, p. 35)  

 

 



94 
 

COMÉ s.m. [*] 

/espaços/ 

Cf. Pejí 

"A água utilizada em vários rituais é um elemento importante no culto. É guardada no comé e 

utilizada para beber, para banhos e remédios [...] Dentro do comé, além dos potes, colocam-se 

também pratos de louça o barro, travessas de louça e cuias, para comidas, remédios e banhos". 

(FERRETI, 1996, p. 198-199) 

NL   

NE  Comé é um termo usado na Casa das Minas Jeje do Maranhão.  

 

 

COMIDA DE OBRIGAÇÃO s.f. [o] 

/outros/ 

Comida ritual oferecida a uma entidade. 

"Existem outras proibições, muitas relacionadas com alimentação, constituindo verdadeira 

etiqueta ritual. Assim, por exemplo, as comidas de obrigação só se comem com as mãos; não se 

pode comer em panelas que vão ao fogo e não se põe a mesa, para servir, a panela que vai ao 

fogo." (FERRETI, 1996, p. 198) 

NE  O preparo das comidas de obrigação depende da Casa e, principalmente, da entidade que 

está sendo homenageada. Os ingredientes são variados: ervas, arroz, azeite, por exemplo. 

Algumas comidas de obrigação servem também de oferendas a alguma entidade. Ferreira (1985, 

p. 6) lista alguns pratos oferecidos a diferentes entidades; o Arroz de Oxalá, por exemplo, é 

preparado sem temperos, com clara de ovos e mel.  

 

 

 

CROA s.f. [o] 

/outros/ 

A cabeça, parte do corpo onde as entidades se alojam no momento do transe. 

"[...] são encantados que ocupam nível inferior com relação ás outras categorias de entidades da 

'casa', sendo considerados por estas como a segunda entidade de sua 'croa', e a primeira, segundo 
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a dançante D. Maria Silva, no sentido e serem 'favoráveis', isto é, que vem, canta e ajuda em 

tudo" (BARBOSA, 1997, p. 40) 

NL  Pessoa de Castro orí

croa do tambor de mina. For. Kwa. Do orí

croa  

 

........................................................................ d ................................................................... 

DANÇANTE s.f. [o]  

/cargos e funções/ 

Filha-de-santo que dança nas festas rituais.  

dançantes saíssem correndo 

de volta para o barracão, dançando e pinoteando, sacudindo seus lenços para o alto, todos com 

muita alegria como se fosse um recreio colegial." (FERREIRA, 1997, p. 54) 

NE  A dançante pode entrar em transe ou não no momento dos toques. 

 

DESCER v. [#] [*] 

/outros/ 

Cf. Baixar 

"[...] procuramos caracterizar as entidades sobrenaturais que 'descem' na Casa de Nagô [...]" 

(BARBOSA, 1997, p. 37) 

 

DONO DA CABEÇA s.m. [o] 

/panteão/ 

Var. Pai-de-cabeça 

Entidade africana protetora do filho-de-santo, que rege sua vida. 

natureza. De qualquer forma, acho justo e válido, pois se os ancestrais ocupam nossa matéria 

física, certamente por ordem do orixá dono da cabeça  
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DOUTRINA s.f. [*] 

/outros/ 

Var. Cântico 

Cântico ritual entoado nos toques. 

"Atualmente 50% das doutrinas do Tambor de Mina estão esquecidas, a ponto de os figurantes 

criarem uma outra que frise o nome da divindade quando esta for ser louvada. Em dado 

momento, chegam a dizer que tal doutrina é o par da que foi cantada antes" (FERREIRA, 1985, 

p. 1) 

NL  As letras das doutrinas do tambor de mina direcionadas a entidades africanas são 

predominantemente compostas por língua iorubá com elementos do português. Quando 

reverenciam entidades ameríndias ou católicas são predominantemente entoadas em português. 

NE - Pode ser entoado no início do toque para invocar as entidades ou ser cantado pela entidade 

para sinalizar sua presença na festa.  

 

 

........................................................................ e ................................................................... 

EGUM s.m. [#] [*] 

/panteão/ 

Espírito de pessoa morta. 

"As entidades espirituais não africanas recebidas em terreiros de religião afro-brasileira 

aparecem, geralmente, na literatura especializada, como um egum (morto) ou espírito indígena, e 

em oposição à voduns e orixás" (FERRETI, 2000, p. 101) 

NL- For. Yor.  (PESSOA DE CASTRO, 2005, p. 226) 

 

EKEDI s.f. [o] 

/cargos e funções/ 

Cf. Auxilar 
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"Enquanto o santo era deitado na toalha segurada pelos padrinhos, Dona Priminha, servente da 

Mina (ekedi), trouxe para perto do presépio um fogareiro com brasas e a ekedi do Camdomblé 

distribuiu entre os presentes alguns galhos de murta, que enfeitavam o presépio, para serem 

queimados" (FERRETI, 2000, p. 249)  

NL  equede . 

NL  kéèjìle , que significa "a segunda" (PESSOA DE CASTRO, 2005, p. 230) 

 

 

ELEGUM s.m. [o] 

/outros/ 

Var. Cavalo 

Aquele que entra em transe. 

"Somente assim é possível buscar essa força cósmica, resgatando a identidade deste culto dos 

deuses negros, garantindo melhor satisfação entre os deuses e seus eleguns" (FERREIRA, 1997, 

p. 37) 

NE  O transe pode durar mais de um dia. Durante este período, o elegun não se alimenta nem 

toma água, pode consumir bebida alcoólica e fumar, de acordo com a entidade incorporada. 

Quando a entidade se afasta, a pessoa não lembra de nada que ocorreu no período do transe. Há 

relatos de pessoas que cometeram algum erro na religião, algo que não é permitido fazer, e foi 

castigado por meio do transe. Nestes casos, as entidades se apossaram de seus eleguns e 

provocaram ferimentos leves em seus corpos, ou provocaram uma queda ou acidente. Isso não 

ocorre sempre, somente quando o filho desobedece algum preceito muito importante da religião. 

 

 

ENCANTANDO s.m. [o] 

/panteão/ 

Pessoa que desapareceu em vida e se tornou espírito manifestado nos terreiros. 

"Voduns e tobóssis são, no entanto, encantados dotados de características diferentes das de 

outras entidades espirituais: os primeiros, por exemplo, manifestam-se em mais de uma pessoa ao 

mesmo tempo (quando os caboclos só podem vir em um médium de cada vez), e as tobossis 
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manifestam-se em um só médium, razão porque desaparecem com a morte de quem a 

incorporava, e também comem e dormem" (FERRETI, 2000, 101). 

 

 

ENCANTARIA s.f. [o] 

/outros/ 

Lugar espiritual onde ficam os encantados quando não estão manifestados. 

"Os encantados na Mina, geralmente, viveram na Terra há muitos anos e, também há muito 

tempo, desligaram-se da matéria e passaram a viver em outro mundo: a encantaria." (FERRETI, 

2000, p. 103) 

 

 

ENTIDADE s.f. [#] [*] 

/panteão/ 

Qualquer ser espiritual cultuado ou que se manifesta no Tambor de Mina. 

"[...] em rituais, não existe uma classificação rígida da divisão das entidades em categorias pois, 

durante o período das festas, as filhas-de-santo em transe mediúnico com suas entidades ficam 

dançando, brincando, conversando umas com as outras sem distinção de posição [...]" 

(BARBOSA, 1997, p. 41) 

 

 

ERÊ s.f. [*] 

/panteão/ 

Entidade infantil africana. 

"Em 1984, o ritual foi oficiado por Pai Euclides, incorporado com a erê da Oxum, e teve 

participação de um filho-de-santo (com erê) e de quatorze filhas da casa (6 com erê e 8 com 

diversas entidades femininas)." (FERRETI, 2000, p. 203) 

NL  Elèèrè / Egbére  

NE  Essas entidades quando manifestadas comportam-se como crianças: falam com voz infantil, 

brincam pelos espaços do terreiro e pedem doces e refrigerantes. 
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......................................................................... f ................................................................... 

FEITORIA s.f. [o] 

/festas e rituais/ 

Processo de iniciação no tambor de mina, em que a pessoa se prepara para ser filho-de-santo. 

"A iniciação, o sacrifício entre três semanas, a disponibilidade de gastos para obter uma vida 

normal, a expressão do toque e como se comportam as divindades; a feitoria, ou seja, a 

preparação da pessoa para seu orixá." (FERREIRA, 1997, p. 33) 

NL  Proveniente de Feitura-de-santo, do candomblé. (informação retirada de entrevista 

informal) 

 

FERRO s.m. [o] 

/instrumentos/ 

Var. Agogô. Ogã.  

Instrumento musical formado por uma campânula de ferro, percutido com uma vareta de madeira 

ou ferro. 

"Quando morre alguém na Casa das Minas, toca-se tambor, bem como o ferro e as cabaças. Não 

dançam em frente e em roda do morto como faz a 'gente nagô". (PEREIRA, 1979, p. 41) 

 

FESTA s.f. [o] 

/festas e rituais/ 

Festividade realizada no espaço do terreiro em homenagem às entidades espirituais. 

"Em diversos terreiros do Maranhão, segue-se a tradição de que as festas mais importantes, ou de 

obrigação, devem durar três dias, com toques de tambor e vinda de divindades" (FERRETTI, 

1996, p. 137) 

 

FESTA DO DIVINO s.f. [o] 

/festas e rituais/ 

Festa do catolicismo popular realizada no Maranhão em terreiros de mina, ou em casas de 

devotos, em homenagem ao espírito santo. 
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"Analisando o universo no qual a Festa do Divino é realizada em São Luís (em sua maioria por 

pessoas de baixa renda que geralmente moram em bairros periféricos) e, considerando o potencial 

da mesma (a fartura, o luxo das vestimentas dos impérios etc.), podemos considerar que o reforço 

da crença nas entidades talvez seja um dos motivos cruciais da sua realização nos terreiros" 

(FERRETI, 2000, p. 93) 

 

FIDALGO s.m. [o] 

/entidades/ 

Cf. Gentil 

"Algumas entidades espirituais (como Légua-Boji-Buá), manifestam-se em uns terreiros como 

voduns, em outros como fidalgo, e em outros ainda como caboclo." (FERRETI, 2000, p. 76) 

 

FILHO s. m. [o] 

/cargos e funções/ 

Cf. Filho-de-santo 

"[...] Estes muitas vezes até discordam, preferindo que seu filho fique ligado à cada matriz, ao 

terreiro onde se iniciou, para ajudar no que for possível e até mesmo educar e orientar novos 

irmãos recém-chegados" (FERREIRA, 1997, p. 44) 

 

FILHO-DE-SANTO s.m. [#] [*] 

/cargos e funções/ 

Var. Filho 

Aquele que foi iniciado nas religiões afro-brasileiras. 

"Quando acontece esse ritual, os filhos-de-santo obedecem à regra do terreiro, ficando no 

sentimento (espécie de luto) durante três, seis ou doze meses, usando traje branco ou azul e 

branco" (FERREIRA, 1997, p. 68) 

 

FUNDAÇÃO s. f. [#] [*] 

/outros/ 

Ato de fundar um terreiro. 



101 
 

"Muitas das afirmações feitas por diversos autores referentes à data da fundação da Casa de 

Nagô estão relacionadas à data da fundação da Casa das Minas [...]" (BARBOSA, 1997, p. 27) 

 

 

FUNDAMENTO s.m. [*] 

/objetos/ 

Var. Assentamento 

Conjunto de objetos sagrados, localizados no peji, para que o terreiro tenha equilíbrio e que nada 

de ruim aconteça no espaço sagrado. 

 fundamentos, porque assinalam o lugar onde moram 

 

 

 

........................................................................ g ................................................................... 

GENTIL s.m. [o] 

/panteão/ 

Var. Fidalgo 

Entidade de linhagem nobre, membro da aristocracia de algum país cristão. 

"Os gentis recebidos no Tambor de Mina são, geralmente, 'donos do poder', representantes da 

nobreza de países cristãos 'além-mar' que têm alguma relação com o Brasil colônia" (FERRETI, 

2000, p. 77). 

NE  Quando manifestadas, essas entidades comportam-se com altivez e ar de superioridade. 

Alguns gentis, no momento do transe, não aceitam tocar a mão ou abraçar nenhum filho por 

serem da nobreza. 

 

GUIA  

1.s.m. [#] [*]  

/indumentárias/ 

Cf. Rosário 
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"Uma das peças mais importantes da indumentária na Casa de Nagô é a 'guia', que também é 

denominada de 'rosário'[...]" (BARBOSA, 1997, p. 89) 

2. s.m. [#] [*] 

/panteão/ 

Var. Guia-chefe 

Primeira entidade cabocla que incorpora num filho, geralmente antes do dono da cabeça. 

"[...]  entidades diversas que incorporam nos filhos-de-santo durante os 'toques' após a vinda dos 

donos da cabeça e com a permissão do guia." (FERRETTI, 2000, p. 83) 

 

 

GUIA-CHEFE s.m. [o] 

/panteão/ 

Cf. Guia 

"Como nem todos os filhos-de-santo da Mina recebem entidades africanas e gentis e muitos 

incorporam durante os 'toques' apenas entidades caboclas, alguns filhos-de-santo consideram seus 

guias-chefes 'donos de cabeças' e não raramente referem-se a eles como seus 'senhores" 

(FERRETI, 2000, p. 84) 

 

 

GUMA s.f. [o] 

/espaços/ 

Cf. Barracão 

"Na Mina, o contato dos encantados (africanos e outros) ocorre principalmente na 'guma' 

(barracão), durante os 'toques" (FERRETI, 2000, p. 109) 

NL  gume terreiro na Casa das Minas 

do Maranhão. O termo guma, que corresponde barracão onde são realizadas as danças pode, ter 

nascido de uma variação semântica. 

 

 

......................................................................... h................................................................... 
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HUNTÓ s. m. [o] 

/cargos e funções/ 

Cf. Abatazeiro 

huntó, ou tocador, e é proibido falar onde levaram, e quando voltam, também não se 

 

 

......................................................................... i ................................................................... 

IMOLAÇÃO s.f. [#] [*] 

/festas e rituais/ 

Cf. Matança 

"Esse ritual de chamada pode ser de corpo presente ou não, inicia-se com as imolações dos 

animais escolhidos, conforme a qualidade do orixá da pessoa falecida, inclusive quanto as 

exigências de suas cores preferidas" (FERREIRA, 1977, p. 65). 

 

INVISÍVEL adj. [o] 

/panteão/ 

Qualquer entidade espiritual, manifestada ou não no tambor de mina. 

"Na Mina maranhense tradicional, não há separação rígida entre voduns e caboclos e, talvez por 

isso mesmo, os termos invisível e encantado podem designar tanto as entidades africanas como as 

não africanas" (FERRETI, 2000, p. 76) 

 

....................................................................... j ................................................................... 

JÓIA s.f. [o] 

/outros/ 

Donativo ofertado para a realização de uma festa. 
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"Elas ajudam com uma 'jóia' em algumas festas e contribuem com certa quantia em dinheiro para 

o pagamento da conta de energia elétrica" (BARBOSA, 1997, p. 68) 

 

JOGO DE BÚZIOS s.m. [o] 

/festas e rituais/ 

Ritual utilizado pelo chefe para fazer previsões e consultas aos voduns usando conchas de 

moluscos gastrópodes. 

"É nessa ocasião que o pai ou mãe-de-santo faz a consulta através do jogo de búzios [...]" 

(FERREIRA, 1997, p.39) 

NE  O jogo dos búzios é feito para adivinhação da vida de qualquer pessoa interessada, nas 

apenas para os filhos. O ritual é feito lançando-se os búzios numa espécie de quibane (peneira 

redonda feita de palha), e analizando-se a maneira em que ficaram dispostos nesse espaço depois 

de pararem. O jogo pode informar desde a entidade dona da cabeça da pessoa até detalhes sobre 

seu presente, passado ou futuro.  

 

 

....................................................................... l ................................................................... 

LADAINHA s.f. [#] [*] 

/festas e rituais/ 

Seqüência de cânticos e orações proferidos em português e latim, realizada antes de alguns toques 

em que são homenageados santos católicos. 

"Às 21h, deu-se início à ladainha com D. Iracema, sendo esta a responsável para 'puxar' os 

cânticos e as orações, que foram realizadas na sala da frente, onde está localizado o altar." 

(BARBOSA, 1997, p. 97) 

 

LINHA s.f. [#] [*] 

/outros/ 

Faixa de vibração espiritual que agrupa as entidades caboclas por domínios da natureza.  
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"À linha da mata pertencem entidades caboclas menos civilizadas e menos nobres, que vivem, 

geralmente, em lugares afastados das grandes cidades e pouco conhecidos e que costumam vir 

beirando o mar ou igarapés [...]" (FERRETI, 2000, p. 81) 

 

 

....................................................................... m ................................................................... 

MATANÇA s.f. [o] 

/festas e rituais/ 

Var. Imolação. Sacrifício. 

Sacrifício de um animal como oferenda a alguma divindade. 

"Os presentes para os tocadores têm que ser levados para o comé antes da matança para 

Zomadonu. Quando há matança e muita coisa a preparar, alguns voduns chegam de madrugada." 

(FERRETI, 1995, p. 192) 

NE  Algumas vezes, depois da matança, a carne do animal (galinha, cabra ou boi) é utilizada no 

preparo de cozidos e servida para os filhos e demais pessoas que comparecerem ao toque de 

mina. 

 

MENINA s.f. [o] 

/panteão/ 

Cf. Tobóssi  

"Nesta festa, que, também, se chama 'das meninas', além de acarajé aparecem pipocas torradas e 

as Tobôssis comem e distribuem frutas". (PEREIRA, 1979, p. 38) 

 

 

MINA s.f. [o] 

/outros/ 

Cf. Tambor de Mina 
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"Se, nos primórdios na Mina, entidades espirituais só eram recebidas em terreiros de suas 

'nações' ou por pessoas neles confirmadas, há muito tempo essa prática foi abandonada" 

(FERRETI, 2000, p. 80) 

NL - F. Port. (PESSOA DE CASTRO, 2001, p. 282) 

 

........................................................................ n ................................................................... 

NAÇÃO s.f. [#] [*] 

/outros/ 

Grupo étnico do qual se origina determinado culto. 

"Embora a classificação por 'nação' remeta ao continente africano e seja usada para acentuar 

semelhanças e diferenças entre voduns e orixás, aplica-se também a entidades não africanas" 

(FERRETI, 2000, p. 79) 

NE  No Maranhão, a classificação por nação nem sempre é exata. Os terreiros podem ser 

classificados como jejes, nagôs ou jeje-nagôs (nagô-vodum). 

 

NANGA S.f.  [o] 

/indumentárias/ 

Blusa branca, geralmente, de renda, usada pelas dançantes nas festas rituais. 

"A lei do tambor de mina exige sete saias de cores diferentes além das anáguas brancas, camisa-

de-saia (blusa ou nanga) rendada ou bordada em rechilieu, assim como a toalha (alá) da mesma 

forma , o rosário (ilekê) de contas variadas e o pano de cintura (amure)" (FERREIRA, 1997, P. 

41) 

NL  No corpus -

de-  
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........................................................................ o ................................................................... 

OBRIGAÇÃO s.f. [#] [*] 

/outros/ 

Algo que deve ser feito em homenagem a alguma entidade, como festas e oferendas. 

"[...] observamos algumas pessoas comentando que as filhas-de-santo antigas mantêm o hábito de 

ensinar as 'obrigações' da 'casa' (conhecimento do ritual, entidades etc.) através de transmissão 

oral, às dançantes mais jovens no culto [...]" (BARBOSA, 1997, p. 33) 

 

OBRIGAÇÃO DE SÃO LÁZARO s.f. [o] 

/festas e rituais/ 

Ritual de pagamento de promessa realizado em alguns terreiros de mina e casas de particulares, 

em que é oferecido um banquete aos cachorros em homenagem a São Lázaro. 

"A Obrigação de São Lázaro é um ritual realizado nos terreiros de São Luís, geralmente no dia 

daquele santo ou por pessoas que recebem entidades espirituais da família de Acossi Sakpatá 

(vodum a ele associado), em agradecimento por graça alcançada ou em pagamento de promessa". 

(FERRETI, 2000, p. 247) 

 

OFERENDA s.f  [#] [*] 

/outros/ 

Objeto ou animal ofertado a uma entidade em rituais de obrigação. 

"As oferendas são colocadas em cuias penduradas na árvore e no chão, sobre o rodapé de 

cimento bem limpo, com água, dendê e pimenta do reino." (FERRETI, 1995, p. 146) 

NE  As oferendas geralmente são feitas em rituais de obrigação como em festas em 

homenagem a determinada entidade, como a imolação de um animal ou uma comida de 

obrigação no pejí. Há também oferendas individuais ofertadas em público como as de 

comemoração de ano novo, para Iemanjá. Neste caso, são oferecidos perfumes, flores e moedas, 

por exemplo, lançados soltos ou em um recipiente ao mar. 
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OGÃ s.m. [o] 

/instrumentos/ 

Cf. Ferro 

 ogâ.

1979, p. 38).  

NL  Ferreira (2004) e Hoaiss e Villar (2001) registram a lexia "ogã" fazendo referência à pessoa 

protetora da casa de culto. 

NL2  Pessoa de Castro (2005, p. 239) registra a lexia "gã", com a mesma acepção do termo ogã 

do tambor de mina. Segundo a autora, é provenient gan  

  

 

 

ORIXÁ s.m. [#] [*] 

/panteão/ 

Entidade espiritual nagô, equivalente ao vodun jeje. 

"Como os voduns Mina-Jeje são pouco conhecidos fora do Tambor de Mina [...] alguns pais e 

mães-de-santo têm procurado estabelecer uma correlação entre eles e os orixás cultuados no 

Candomblé e em outras manifestações religiosas afro-brasileiras de tradição iorubá (como Xangô 

de Pernambuco e Batuque do Rio Grande do Sul), hoje tão conhecidas no Brasil." (FERRETI, 

2000, p. 75) 

NL  Do  

 

 

......................................................................... p ................................................................... 

PADRINHO s.m. [o] 

/outros/ 

Pessoa responsável pela realização da festa, geralmente com apoio financeiro. 

"Logo após, D. Gracinha colocou o fogareiro de frente para o presépio e D. Lúcia, com os 

padrinhos e as madrinhas, ficaram ao lado." (BARBOSA, 1997, p. 107) 
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PAI-DE-CABEÇA s.m. [o] 

/panteão/ 

Cf. Dono da cabeça 

"Nem sempre o pai ou mãe-de-cabeça vem à frente, podendo o iniciante, antes, entrar em transe 

de possessão com um caboclo, que afinal não deixa de ser um mensageiro do orixá" 

(FERREIRA, 1997, p. 40) 

 

 

PAI-DE-SANTO s. m. [*] [#] 

/cargos e funções/ 

Var. Chefe. Presidente. 

Sacerdote do terreiro. 

pai-de-santo, abriu seu próprio terreiro e 

pediu para a família de Dona Elzita permissão para que fosse iniciada lá". (GOUVEIA, 1997, p. 

23) 

 

 

PEJÍ s.m [o] 

/espaços/ 

Var. Vandecó. Quarto dos santos. Comé. 

Quarto sagrado onde são guardados objetos rituais e realizados alguns ritos secretos, como 

sacrifícios de animais para alguma entidade. 

"Antes de abater-se o animal, estende-se no chão do pejí grande quantidade de folhas de cajazeira 

ou de cajá [...]" (PEREIRA, 1979, p. 31) 

NL- KpEjí , sobre o altar (PESSOA DE CASTRO, 2005, p. 315). Na Casa das Minas 

do Maranhão o quarto secreto é chamado de comé. 

 

PRESIDENTE s.m. [o] 

/cargos e funções/ 

Cf. Pai-de-santo 
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"A segurança da Casa, independente do chefe, presidente ou babalorixá, está nas mãos dessa 

gente, junto a outras pessoas de cargo que ajudam a elaborar as festas e trabalhos internos do 

terreiro" (FERREIRA, 1997, p. 37) 

NL  "Babalorixá" é o termo utilizado no candomblé que equivale a pai-de-santo e presidente no 

tambor de mina. 

 

 

PRINCESA s.f. [o] 

/panteão/ 

Cf. Tobóssi 

"Geralmente falam enrolado (como Mira e Linda); também são chamadas de princesas (como 

Diana e Doralice), e algumas são consideradas 'dona' da cabeça da filha-de-santo (como 

Boçaçadê) [...]" (BARBOSA, 1997, p. 40) 

 

 

PUXAR v. [o] 

/outros/ 

Cantar uma doutrina no momento do toque, iniciando uma seqüência de entoações desta mesma 

doutrina pelos demais filhos-de-santo. 

"Num dado momento, uma filha do Terreiro do Cutim (a participante mais velha do ritual) 

'puxou' uma 'doutrina' de seu vodum e Pai Euclides disse que ela estava certa em querer 

homenagear seu santo, mas que por causa daquela 'doutrina' ia ter que fazer uma alteração na 

cantoria" (FERRETI, 2000, p. 211) 

 

........................................................................ q ................................................................... 

QUARTO DOS SANTOS s.m. [o] 

/espaços/ 

Cf. Pejí 
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"Suas oferendas são feitas no fundo do quintal, no pé de pinhão branco, em lugar do qual 

ninguém pode se aproximar desacompanhado, embora se ofereça alguma coisa para os filhos 

deles no quarto dos santos" (FERRETI, 1995, p. 146).  

 

 

QUEIMAÇÃO DE PALHINAS s.f. [o] 

/festas e rituais/ 

Cerimônia realizada em terreiros de mina e em casas particulares, no dia 6 de janeiro (Dia de 

Reis) na qual os participantes queimam os ramos secos que ornamentam os presépios armados no 

natal. 

"Como na Casa Fanti-Ashanti realiza-se 'toque' de Mina no dia 06 de janeiro, a Queimação de 

palhinhas é realizada, geralmente, antes das 21:00h, quando costuma ser iniciado ali o Tambor 

de Mina". (FERRETI, 2000, p. 249) 

 

........................................................................ r ................................................................... 

ROSÁRIO s.m. [o] 

/indumentárias/ 

Var. Guia  

Colar feito de náilon e contas coloridas nas cores da entidade protetora do usuário. 

"Os voduns se caracterizam ainda por usarem longos rosários de contas coloridas pendurados ao 

pescoço e pendendo até embaixo da cintura, em cores que variam de um para outro" (FERRETTI, 

1966, p. 193). 

......................................................................... s ................................................................... 

SANTO  

1. s.m.  [#] [*] 

/panteão/ 
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Indivíduo que foi canonizado pela igreja.  

"Os voduns adoram os santos, mas são distintos deles estão em outro plano. As estórias de alguns 

voduns ressaltam o caráter astucioso de certos santos, como São Benedito e Averequete." 

(FERRETI, 1995, p. 144). 

2. s.m.  [#] 

/panteão/  

Cf. Vodum 

"Não se faz comida para um santo só; fazem-se logo diversos pratos para todos os voduns". 

(FERRETI, 1995, p. 138). 

 

SACRIFÍCIO s.m. [#] [*] 

/festas e rituais/ 

Cf. Matança 

"Quando os Voduns querem, ali no pejí podem também ser mortos borrachos (pombos), catraios 

(galinhas-da-angola ou picota), galos, galinhas. A cerimônia do sacrifício desses animais é 

realizada pelos tocadores de tambor, músicos, filhos de Voduns" (PEREIRA, 1979, p. 31). 

........................................................................ t ................................................................... 

 

TAMBOR 

1. S.m. [#] [*] 

/instrumentos/ 

 Cf. Abatá  

"Os homens realizam outras funções como tocadores de tambor, agogô, cabaça, etc, mas não 

incorporam nos toques de tambor" (GOUVEIA, 1997, p. 37) 

2. S.m. [o] 

/festas e rituais/ 

 Cf. Toque 

tambor, Dona Elzita estava em sua casa 

quando incorporou sua entidade 997, p. 30) 
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TAMBOR DE CHORO s.m. [o] 

/festas e rituais/ 

Ritual fúnebre realizado no terreiro quando morre algum iniciado. 

"O tambor de choro é feito para despachar o espírito do morto, para que tome consciência de 

que morreu e não fique revoltado". (FERRETI, 1995, p. 202) 

NE - O tambor de choro pode ser realizado de corpo presente  quando o corpo do falecido é 

velado no terreiro  ou com sete dias do falecimento. O ritual também é considerado toque, pois 

os filhos entoam cânticos acompanhados pelos instrumentos, entretanto, não há dança e nem 

sempre há incorporação. 

 

 

TAMBOR DE MINA s.m. [o] 

/outros/ 

Var. Mina 

Religião de origem africana, praticada no Maranhão, de culto a entidades jeje-nagôs. 

"A Casa Fanti-Ashanti é um terreiro diferente porque não se restringe aos cultos do tambor de 

Mina" (FERREIRA, 1997, p. 35) 

 

 

TERREIRO s.m. [#] [*] 

/espaços/ 

Var. Casa. Terreiro de Mina. 

Casa onde são realizados cultos afro-maranhenses. 

"Seu Biná pediu às dançantes do terreiro que esperassem terminar o ano de luto e que depois de 

serem realizados todos os ritos fúnebres, fossem mais três noites de tambor de mina para poder 

decidir o que iria acontecer com o terreiro" (GOUVEIA, 1997, p. 30) 

NE  Terreiro é uma designação genérica relacionada às casas de culto afro-maranhense em 

geral, não apenas terreiros de mina, podendo ser aplicado também as casas de Umbanda, por 

exemplo. 
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TERREIRO DE MINA S. m. [o] 

/espaços/ 

Cf. Terreiro 

 no período de maio a janeiro, quase todos os terreiros de mina festejam o Divino 

 

 

 

TOALHA BRANCA s.f. [o] 

/indumentárias/ 

Cf. Alá 

"As auxiliares têm como funções: entregar toalhas brancas bordadas no toque; abanar com leque 

as entidades [...], entregar charuto e cachimbos às dançantes, quando estas estiverem com 

encantados que gostam de fumar" (BARBOSA, 1997, p. 66) 

 

 

TOBÓSSI s.f. [o] 

/panteão/ 

Var. Menina. Princesa. 

Toda entidade infantil feminina, de matriz africana. 

"Também desaparecidas, as festas das tobóssis são ainda lembradas com saudades da Casa. 

Celebravam-se entre o Natal e Reis, durante o carnaval e em junho, entre o São João e o São 

Pedro" (FERRETI, 1996, p. 144) 

NL  Nunes tôbôssi tõbôci) 

toboci tobosse .  

  

 

TOCADOR s.m. [o] 

/cargos e funções/ 

Cf. Abatazeiro 
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"Os tocadores constituem uma das dificuldades na manutenção do culto. Geralmente são 

parentes das dançantes, filhos, netos ou esposos. Alguns aprendem a tocar desde pequenos" 

(FERRETI, 1995, p. 139) 

 

 

TOQUE s.m. [o] 

/festas e rituais/ 

Var. Tambor 

Nome dados as festas rituais do tambor de mina, dedicadas aos voduns, santos ou caboclos, nas 

quais são realizadas danças e cantorias no barracão ao som dos abatás, ferro e cabaças. 

"Segundo alguns participantes da Casa de Nagô, antigamente os toques organizados na 'casa' 

eram bastante freqüentados pelas divindades categorizadas como voduns, orixás e meninas" 

(BARBOSA, 1997, p. 47) 

 

 

TORRAÇÃO s.f. [o] 

/festas e rituais/ 

Ritual de preparo dos alimentos para o arrambam, geralmente realizado na semana antes do 

carnaval. 

"A Bancada é precedida pela 'torração'  ritual de preparação de alimentos (feijão, coco, pipoca, 

paçoca de milho torrado etc.) que, após permanência no quarto de santo (pejí) por várias horas, 

são distribuídos às crianças, às pessoas da casa e a todos os presentes" (FERRETI, 2000, p. 203) 

NE  A torração pode durar vários dias. As comidas são preparadas antes do anoitecer em clima 

de descontração. Na ocasião não se pode usar preto nem preparar alimentos de origem animal.   

 

 

TRABALHO s.m. [#] [*] 

/festas e rituais/ 

Encantamentos feitos pelas divindades no momento dos toques para purificar ou trazer algum 

benefício a um filho. 
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"De acordo com as 'doutrinas' cantadas na Mina, os encantados podem 'vir à guma' somente para 

'baiar' ou para 'trabalhar' (embora não sejam realizadas sessões de trabalho em terreiros de Mina 

mais tradicionais) [...]" (FERRETI, 2000, p. 109) 

 

 

TRANSE s.m. [#] [*] 

/outros/ 

Ato de incorporar entidades espirituais. 

"Durante todo o ritual, no qual nenhuma filha-de-santo entrou em transe, os integrantes do 

Terreiro, junto com as pessoas da assistência, ficavam cantando [...]" (BARBOSA, 1997, p. 107) 

 

 

........................................................................ v ................................................................... 

VANDECÓ s.m. [o] 

/espaços/ 

Cf. Pejí 

"As auxiliares não podem entrar no vandecó" (BARBOSA, 1997, p. 67). 

 

 

VODUM s.m. [o] 

/panteão/ 

Var. Santo 

Deus de origem jeje-fon, cultuado no tambor de mina. 

"Os Voduns também têm costumes e hábitos estranhos. Badé, por exemplo, nunca fala; anuncia-

se batendo palmas [...] Os Voduns não se servem de bebidas alcoólicas. E têm as suas comidas 

prediletas. Também não baixam ao capricho deste o daquele filho ou filha." (PEREIRA, 1979, p. 

35) 

NL  vódun  
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VODUNSU s.m. [o] 

/cargos e funções/ 

Grau atribuído à pessoa que entrou em transe pela primeira vez no terreiro e que passou pela 

etapa inicial para sua aceitação como filho-de-santo. 

"No dia do toque, vodunsis e vodunsus, os que vão dançar, certamente já foram convocados" 

(FERREIRA, 1997, p. 45) 

NL  Vodunsi é o feminino de vodunsu. Na linguagem utilizada no tambor de mina o sufixo si 

corresponde ao sexo feminino e su ao masculino, segundo Euclides Ferreira (1997, p. 43). 

Ferreira (2004) registra a variante femenina vodúnsi. Houaiss e Villar (2001) registram também 

vodunse . 

NL2  

de dois gêneros. 

NE  Euclides Ferreira (op. cit) explica que esta primeira etapa para iniciação de um filho-de-

santo consiste em recolhê-lo no pejí durante 8 dias para passar pelos primeiros rituais, tomando 

banhos e comendo iguarias de seus voduns. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Se, de fato, a língua é o meio pelo qual a cultura se constitui, sendo condição para sua 

existência e é, ao mesmo tempo, um dos elementos que constitui as axiologias de um povo, os 

trabalhos lingüísticos têm muito a contribuir com o conhecimento da cultura, da visão de mundo 

e do conjunto de axiologias deste povo.  

Partindo do pressuposto de que a língua não é homogênea nem estanque e de que o 

conhecimento da língua remete à investigação de suas partes, este trabalho teve como objetivo, 

contribuir com o conhecimento da língua portuguesa como um todo, por uma de suas partes, que 

é a linguagem afro-religiosa maranhense. 

Para tanto, nos dispomos a estudar a comunidade lingüística do tambor de mina em 

São Luís do Maranhão, com o intuito de investigar as peculiaridades de seu léxico. Entendendo 

que, mesmo uma língua de especialidade possui caráter heterogêneo, nos pautamos na 

Socioterminologia para buscar os termos específicos dessa linguagem e suas variantes, 

observando, também nesse domínio, a possibilidade de variação lingüística. Desse modo, nosso 

objetivo principal foi apresentar, por meio de um glossário socioterminológico, os resultados da 

pesquisa, que buscou inventariar a terminologia do tambor de mina, religião de matriz africana, 

que se (re)significou no Maranhão. 

Sentimos a necessidades de fundamentar nosso estudo em disciplinas que dessem 

conta tanto da compreensão dos elementos culturais da comunidade, quanto da recolha, análise e 

sistematização dos dados lingüísticos. Entendemos que a Etnolingüística é a disciplina mais 

adequada a nossa necessidade de conhecer os elementos lingüístico-culturais que perpassam a 

configuração social da comunidade estudada. Para os dados lingüísticos e para atingir nosso 

objetivo de elaborar um glossário dos termos do tambor de mina recorremos à Terminologia, 

Terminografia e Socioterminologia. 

Falar do tambor de mina demanda, como qualquer trabalho terminológico, o 

conhecimento da comunidade que constitui essa religião, para que possamos compreender e 

observar a linguagem em uso real, no seio do grupo que a utiliza.  

O tambor de mina é uma religião de matriz africana que possui grande representação 

no estado do Maranhão devido sua influência para a formação de outras vertentes afro-religiosas 

nos limites do estado. Seus elementos rituais, sua crença, que se mescla com a crença de outras 
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religiões numa relação sincrética, demonstram o grau de complexidade e organização da 

comunidade, cujos valores e visões de mundo precisam ser resgatados e divulgados, numa 

tentativa de dirimir o preconceito lingüístico-cultural que acerca o povo-de-santo. 

Para coletar os dados da pesquisa nos baseamos em corpora escritos e orais, na 

tentativa de investigar o uso dos termos das duas instâncias da linguagem. O corpus escrito nos 

serviu de base para a recolha dos termos do glossário, bem como de seus contextos de uso; já o 

corpus oral nos possibilitou confirmar os termos em uso.  

Com base nos corpora foi possível elaborar os verbetes que compõem o glossário, 

compreendo as acepções de cada termo e resgatando informações pertinentes a elaboração de 

notas explicativas. A opção pela predominância do corpus escrito neste trabalho se deve as 

dificuldades encontradas no decorrer da pesquisa de realizar entrevistas com aplicação de 

questionário in loco.  

Apesar disso, acreditamos, pela observação participante, pela convivência com a 

comunidade e pela realização das entrevistas formais e informais, que terminologia presente do 

glossário reflete as vozes do tambor de mina em São Luís, com suas peculiaridades, resgatando e 

ressaltando os elementos mais representativos dessa cultura afro-religiosa. 

Partimos, com base numa observação preliminar da comunidade em questão e de sua 

linguagem, da hipótese básica de o tambor de mina em São Luís possui uma terminologia 

específica, ainda não descrita lingüisticamente, nem compilada num glossário sistematicamente 

organizado sob uma perspectiva socioterminológica. Em verdade, muitos são os estudos 

produzidos sobre a comunidade de mina, mas a maioria de natureza antropológica. Havia, pois, a 

necessidade de se investigar esse grupo sob uma perspectiva lingüística.  

Elaboramos um glossário com 96 termos, que comprova nossa hipótese inicial de que 

a linguagem utilizada no tambor de mina é constituída de termos próprios do domínio em 

questão, de termos emprestados de outras religiões de matriz africana (por conta do sincretismo) 

e de termos da língua comum, adquirindo o caráter de língua de especialidade. 

Outra hipótese levantada por nós no início da pesquisa era a de que terminologia da 

religião de mina era formada por termos de origem africana, por termos do português e por 

termos híbridos, constituídos de um elemento lingüístico do português com um ou mais 

elementos de língua africana, resultantes de variação lingüística.  
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De fato, essa hipótese foi confirmada, entretanto percebemos um número expressivo 

de termos de origem ameríndia, não contemplado no nosso repertório, por conta do foco africano 

que objetivamos investigar nessa linguagem. 

Entre os termos recolhidos e contemplados no glossário, a maioria é de formação 

portuguesa, perfazendo um total de 73 termos, ou 76% dos termos. Do total de 96, cerca de 14% 

(14 termos) é de origem comprovadamente africana, segundo os autores consultados e 

informados em notas lingüísticas. Cerca de 7% dos termos não tiveram sua etimologia 

confirmada.  

Apesar de não ser nosso objetivo, decidimos investigar a etimologia de alguns 

termos, aos quais é atribuída origem africana pelos membros da comunidade lingüística em 

questão, com o intento de acrescentar informações pertinentes as notas lingüísticas. São eles: 

abatá, bonsu, elegum, guma, huntó, tobóssi e vandecó.  

Ao contrário do que esperávamos, a linguagem do tambor de mina não apresenta pelo 

menos pelo que observamos nos dados, termos híbridos, formados por vocábulos de língua 

africana + língua portuguesa. Apenas a lexia abatazeiro parece seguir esse processo de formação, 

entretanto, não foi possível, como afirmamos acima, atribuir origem africana ao termo da qual se 

origina: abatá.  

Quanto ao termo caboclo, de origem tupi, aparece no glossário devido sua grande 

representatividade dentro desta linguagem. Apesar de ser uma linguagem predominantemente 

portuguesa e africana, decidimos acrescentar este termo no glossário com o intuito de ilustrar o 

sincretismo do tambor de mina, bem como o pensamento afro-religioso se constitui na formação 

de seu panteão. 

A marca de dicionarização também foi preocupação nossa na elaboração dos 

verbetes, por acreditarmos que essa informação é pertinente à medida que demonstra, pela 

ausência nos dicionários gerais de língua, o grau de especialidade da linguagem. Nesse sentido, 

utilizamos os símbolos elaborados por nós para indicar a marca de dicionarização. Concluímos 

que, dos termos recolhidos, cerca de 65% não estão dicionarizados com a mesma acepção 

utilizada no tambor de mina, num total de 63 termos confirmados em Ferreira (2004) e/ou 

Houaiss e Villar (2001). 
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Outro dado observado na pesquisa é que a maioria dos termos são substantivos (cerca 

de 92%), enquanto que uma parte consideravelmente menor é de verbos (4 termos), adjetivos (2 

termos) e sintagma preposicionado (1 termo).  

Quanto à variação socioteminológica, consideramos termos as lexias têm relação 

nomes correspondem a um mesmo conceito, ou quando diferentes conceitos recebem uma forma 

de denominação, consideramos lexias desta natureza como variantes. 

Registramos na obra um total de 58 variantes, entre variantes lexicais  situações em 

que mais de um termo é utilizado em referência a um mesmo conceito  e semânticas  quando 

um mesmo conceito possui mais de uma forma de denominação , das quais 25 compuseram 

entrada com definição. Essas 25 variantes principais, que possuem definição no verbete, trazem 

uma remissiva indicando suas variantes secundárias recebendo o status 

devido sua representatividade na comunidade. 

Analisamos também a distribuição dos termos contemplados no glossário entre os 

campos conceituais observados por nós no decorrer da pesquisa. Por uma tentativa de 

categorização e para compreendermos melhor a natureza do vocabulário investigado, 

distribuímos os termos em 8 campos conceituais, a saber: panteão, cargos e funções 

especializados, espaços (rituais), objetos, indumentárias, instrumentos, festas e rituais e outros 

elementos. 

Até certo ponto, foi possível enquadrar os termos recolhidos nos 7 primeiros campos.  

Entretanto, devido nossa dificuldade de englobar todas as lexias em campos conceituais 

definidos, resolvemos agrupar os que não se enquadravam de maneira direta em nenhum dos 

campos conceituais observados primeiramente em outro mais genérico que chamamos de outros 

elementos, abarcando elementos como ações e culinária, por exemplo. 

Destes campos, exatamente o mais genérico foi o mais produtivo, com cerca de 28% 

dos termos do glossário. Em segundo lugar temos o panteão, com 18,75%. Em seguida, temos: 

festas e rituais (17,7%), cargos e funções especializadas (12,5%), espaços (8,3%), instrumentos 

(7,2%), indumentárias (5,2%) e objetos (2,08%), aproximadamente. 

Além desses fatores lingüísticos, validamos nossa afirmativa inicial de que por meio 

da linguagem do tambor de mina é possível compreender os elementos culturais inerentes a essa 
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linguagem. A consulta aos verbetes, segundo nosso entendimento, possibilita mais do que uma 

consulta ao pensamento religioso de uma comunidade de raízes africanas, mas principalmente 

dos valores sociais embutidos nessa mitologia.  

Pois se, por um lado concluímos que a linguagem da mina traz elementos de outras 

religiões, por outro demonstramos que o sincretismo reflete a tentativa de (re)afirmação dos 

valores culturais do afro-descendente que resgata a luta pela sobrevivência religiosa de seus 

antepassados. Se nossos resultados demonstram uma predominância de termos de formação 

portuguesa, demonstram também uma evolução sócio-cultural que se adéqua à realidade 

lingüístico-social de sua época, que reflete a dificuldade de se manter vivas as línguas da África 

nos terreiros. 

Crendo que nossas considerações são, de fato, iniciais e não finais, pois este trabalho 

é só um impulso a muitos outros que poderão vir, concluímos que o tambor de mina é patrimônio 

histórico-cultural brasileiro, à medida que seus elementos recriam as raízes africanas trazidas 

pelos escravos, e que o léxico é tão rico e tão complexo quanto o sistema sócio-cultural do qual 

faz parte.  

Nesse sentido, concluímos também que os trabalhos terminológicos muito têm a 

contribuir com o conhecimento da sociedade brasileira e que um glossário é sim um mecanismo 

extremamente eficiente para produzir esse conhecimento.  
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APÊNDICE A  FICHA DO INFORMANTE  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA  PPLG 
LINHA DE PESQUISA  Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISA  O léxico do tambor de mina 
ORIENTADORA  Maria do Socorro Silva de Aragão 
PESQUISADORA  Anairan Jeronimo da Silva 
 
 

FICHA DO INFORMANTE 

NÚMERO DA FICHA DATA DE PREENCHIMENTO 

I  NÍVEL PESSOAL E PROFISSIONAL 

1. NOME 2. CÓDIGO 

3. NASCIMENTO 4. IDADE 5. SEXO 

6. ESTADO CIVIL FILHOS 

7. NATURALIDADE 

8. ENDEREÇO RESIDENCIAL 

9. TELEFONE 

10. PROFISSÃO 11. TEMPO DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

12. TEMPO DE RESIDÊNCIA EM SÃO LUÍS 

13. ESCOLARIDADE 

I I  NÍVEL FUNCIONAL/RELOGIOSO 

14. CÓDIGO DO TERREIRO 15. TEMPO QUE CHEFIA O TERREIRO 

16. TERREIROS QUE FREQÜENTOU ANTERIORMENTE  

17. TERREIROS QUE APADRINHA 

18. ENTIDADE GUIA 

19. TERREIRO DE ORIGEM 

20. OUTRA RELIGIÃO QUE FREQÜENTA 
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APÊNDICE B  FICHA DO TERREIRO 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA  PPLG 
LINHA DE PESQUISA  Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISA  O léxico do tambor de mina 
ORIENTADORA  Maria do Socorro Silva de Aragão 
PESQUISADORA  Anairan Jeronimo da Silva 
 
 

FICHA DO TERREIRO 

CÓDIGO DO TERREIRO DATA DE PREENCHIMENTO 

1. NOME ATUAL 

2. NOME DE FUNDAÇÃO 

3. FUNDADOR (ES) 

8. DATA DA FUNDAÇÃO 9. NAÇÃO 

10. ENTIDADES CULTUADAS 

11. CHEFE 

12. NÚMERO DE FREQÜENTADORES 

13. ENDEREÇO  

14. TELEFONE 

 
15. FESTAS E DATAS COMEMORATIVAS NO ANO 
 
 
MÊS  ..............................     DIA  .........         DESCRIÇÃO ................................................................................................................................ 
 
MÊS  ..............................     DIA  .........         DESCRIÇÃO ................................................................................................................................ 
 
MÊS  ..............................     DIA  .........         DESCRIÇÃO ................................................................................................................................ 
 
MÊS  ..............................     DIA  .........         DESCRIÇÃO ................................................................................................................................ 
 
 

16.  TERREIRO DE ORIGEM 

17. TERREIROS QUE INFLUENCIA RELIGIOSAMENTE 

18. NÚMERO DE FUNÇÕES EXERCIDAS NA CASA 

OBSERVAÇÕES 
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APÊNDICE C  FICHA DA LOCALIDADE 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA  PPLG 
LINHA DE PESQUISA  Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISA  O léxico do tambor de mina  
ORIENTADORA  Maria do Socorro Silva de Aragão 
PESQUISADORA  Anairan Jeronimo da Silva 
 
 

FICHA DA LOCALIDADE 

1. NOME OFICIAL 

2. OUTROS NOMES 

3. DATA DA FUNDAÇÃO 4. UNIDADE FEDERATIVA 

5. MESOREGIÃO 

6. MICROREGIÃO 

7. DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

10. ÁREA 11. ALTITUDE 

12. LIMITES 

13. INDÚSTRIA 

14. COMÉRCIO 

15. EMISSORAS DE RÁDIO 

16. EMISSORAS DE TELEVISÃO 

17. JORNAIS 

18. ATIVIDADES E LOCAIS TURÍSTICOS 

19. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

20. RELIGIÕES MAIS REPRESENTATIVAS 

OBSERVAÇÕES  
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APÊNDICE D  FICHA TERMINOLÓGICA 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA  PPLG 
LINHA DE PESQUISA  Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISA  O léxico do tambor de mina 
 ORIENTADORA  Maria do Socorro Silva de Aragão 
PESQUISADORA  Anairan Jeronimo da Silva 
  

 

FICHA TERMINOLÓGICA 
1. TERMO-ENTRADA 2. CÓDIGO 

3. REFERÊNCIAS GRAMATICAIS 4 CAMPO CONCEITUAL 

5. VARIANTES 

6. INDICAÇÃO DE DICIONARIZAÇÃO 
 
DAE  DICIONÁRIO AURÉLIO ELETRÔNICO 
 
(     )  ND     (     ) DMA    (      ) DAD 
 
DEH  DICIONÁRIO ELETRÔNICO HOUAISS  
 
(     )  ND     (     ) DMA    (      ) DAD 
 
7. SÍMBOLO [    ] 

8. ACEPÇAO DICIONARIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ACEPÇÕES OBSERVADAS NOS CORPORA 

CÓDIGO ACEPÇÃO 1 

CÓDIGO ACEPÇÃO 2 

CÓDIGO ACEPÇÃO n 

10. DEFINIÇÃO FINAL 

11. CONTEXTO DE USO 

12. NOTAS EXPLICATIVAS 

LINGÜÍSTICA ENCICLOPÉDICA 

FONTE FONTE 

13. REMISSIVAS 

OBSERVAÇÕES 
  

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 
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APÊNDICE E  QUESTIONÁRIO SEMÂNTICO-LEXICAL 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGÜÍSTICA  PPLG 
LINHA DE PESQUISA  Descrição e Análise Lingüística 
PESQUISA  O léxico do tambor de mina 
ORIENTADORA  Maria do Socorro Silva de Aragão 
PESQUISADORA  Anairan Jeronimo da Silva 

 
 

1) Quando e como foi sua iniciação no tambor de mina? 
2) Quais são as atividades diárias dedicadas às entidades? 
3) Qual o tipo de entidade evocada no tambor de mina? [espíritos, orixás, caboclos, voduns, 

fidalgos, nobres, príncipes, princesas, vassalos, santos] 
4) Quem são elas? [nomes das entidades] 
5) Quais são as características de cada entidade? [funções, cores, saudações, ferramentas, 

bebidas e comidas] 
6) Qual a relação entre um filho e a entidade que cultua? Quais as obrigações do filho com sua 

entidade?  
7) Qual a diferença entre orixá, vodum e caboclo? 
8) Como é feita a iniciação de um novo membro na religião? 
9) O que é assentamento e fundamento? 
10) Para que servem as comidas e bebidas-de-obrigação? Como e por quem são preparadas? 
11) Quais as etapas dos toques de mina? [dos preparativos para a festa até seu encerramento] 
12) Que instrumentos acompanham a dança? 
13) Como são as roupas que o chefe da casa e os filhos-de-santo usam nas festas? São 

diferentes para cada entidade homenageada? 
14) Há outros acessórios como pulseiras, colares, brincos...? O que simbolizam? 
15) Que proibições existem para homens e mulheres em dias de festas e rituais? [roupas, 

comportamento, estado físico...] 
16) Qual a diferença entre oferenda, trabalho e despacho? Existem tipos diferentes? 
17) Que material é utilizado para fazer previsões? [cartas, búzios, pedras, dados, obis (noz-de-

cola)] 
18) O que é linha e falange? 
19) O que é corrente? 
20) O que são astros e o que é astral? 
21) Qual o papel dos cânticos nos toques de mina? Que tipos de cânticos existem? [orikis, orin-

orixás, embarabôs] 
22) Como é feita a divisão do espaço na casa? [tipos de cômodos, espaços sagrados...] 
23) Quem pode substituir o chefe da casa caso ele viaje? 
24) Quais os cargos exercidos pelos homens e pelas mulheres na casa? Existe alguma coisa que 

um faça e o outro não pode fazer? Por quê? 
25) Conte alguma história interessante, engraçada, triste ou inusitada que tenha ocorrido com 

você ou com alguém que você conheça no tambor de mina. 
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APÊNDICE F  
 

 BARRACÃO EM DIA DE TOQUE 
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APÊNDICE G 
 

ABATAZEIRO TOCANDO ABATÁ  
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APÊNDICE H 
 

DANÇANTE USANDO SEUS ROSÁRIOS 
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APÊNDICE I 
 

CABAÇA 
 

 
 
 

 


