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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo, através de um documentário, expor como a música 
pode ser um instrumento de comunicação, bem como a sua importância para religiões 
afro-brasileiras. A fim de entender como se dá o processo de comunicação musical e 
de que maneira ela é utilizada por membros de tais religiões, foi feito um breve 
panorama sobre a história do candomblé, bem como sobre o papel dos ogãs em tal 
contexto. Tendo como linha central as produções de Claudine de France sobre a 
antropologia da comunicação visual e a importância de tais estudos para a exposição 
de problemáticas de ordem social, assume-se que o cinema documentário é a melhor 
ferramenta para discussão do tema apresentado. Fazendo, também, um estudo dos 
conceitos abordados por Bill Nichols sobre o documentário, foi produzido um curta-
metragem documental, apresentando aqui o produto, a respeito da importância da 
comunicação musical para as religiões de matrizes africanas, como o candomblé, e 
de que maneira esse tipo de comunicação pode ser utilizado para uma melhor 
compreensão da cultura de tais grupos.   

 

Palavras-chave: Comunicação; Música; Antropologia Fílmica; Candomblé; 
Documentário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ABSTRACT 
 

This paper aims, through a documentary, to expose how music can be an instrument 
of communication, as well as its importance for Afro-Brazilian religions. In order to 
understand how the process of musical communication takes place and how it is used 
by members of such religions, a brief overview was given about the history of 
candomblé, as well as about the role of ogans in such a context. Based on Claudine 
de France's productions on the anthropology of visual communication and the 
importance of such studies for the exposition of social problems, it is assumed that 
documentary cinema is the best tool for discussion of the presented theme. Also 
making a study of the concepts approached by Bill Nichols about the documentary, a 
documentary short film was produced, about the importance of musical communication 
for the religions such as candomblé and how this type of communication can be used 
for the better understanding of the culture of such groups. 

 

Keywords: Communication; Music; Film Anthropology; Candomblé; Documentary. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Compreender a comunicação permeada pela música dentro dos rituais do 

candomblé suscita um leque de questões de grande importância, que servem de fonte 

para enriquecer e trazer ao trabalho, uma reflexão. Como uma herança, a religião 

candomblé apresenta raízes africanas embora tenha se estruturado em solo brasileiro, 

se adaptando e encontrando, de sua forma, características próprias, sem esquecer 

sua origem, através de um longo e sofrido processo, devido à não aceitação de suas 

práticas pelos integrantes da cultura dominante de cada época da nossa história. 

O cenário do século XVI abre as portas para a escravidão no Brasil e a 

preferência pelo comércio de escravos que, em pouco tempo, se torna fonte de renda 

entre as colônias portuguesas. Uma vez estabelecida tal prática, um complexo 

processo de arrebatamento de identidade tem início e se reflete até os dias atuais, em 

que negros lutam pelo mínimo espaço dentro da sociedade. Rebeliões e fugas 

propiciaram, através dos séculos, a passagem de valores entre gerações e a 

adaptação de saberes como, por exemplo, o movimento aqui destacado. Tais 

movimentos de adaptação e de resistência deram origem às construções das religiões 

afro-brasileiras, sendo estas, um grande exemplo de sincretismo religioso. 

Ainda nos tempos de imperialismo, o continente africano foi tomado pelas 

potências mundiais da época a fim de que toda e qualquer riqueza fosse extraída, sem 

levar em conta traços culturais tampouco a dignidade daquele povo. Tal contexto se 

resvala no Brasil pelas medidas sociais escassas em relação à população que 

precisava e ainda precisa ser, de início, inserida nas engrenagens que movimentam 

a sociedade, de maneira não igualitária, mas justa no que concerne oportunidades e, 

acima de tudo, respeito. Este último reverbera no preconceito e intolerância sobre 

religiões de matriz africana, em que casas são destruídas e adeptos agredidos física 

e psicologicamente. 

Consequentemente, a conjuntura analisada faz parte de uma cadeia social 

que induz o estudo de como um povo marginalizado usou de artifícios culturais 

próprios e de seus antecedentes para se comunicar um com o outro, com sua fé, 

consigo mesmo e para ter local de fala num ambiente social predominantemente 

oposto a toda sua cultura. A música, como um componente de suma importância, tem 

o poder de embalar, transmitir e evocar elementos essenciais para que os ritos sejam 
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devidamente efetivados. A fé, portanto, é traduzida em notas, toques, timbres, acentos 

e melodias que variam de acordo com a intenção desejada.  

O formato de documentário guarda o objetivo de capturar, de modo que 

respeite tanto o processo quanto as pessoas envolvidas, a real natureza de um ritual 

através do foco no exercício da música e de suas implicações. Desde a perspectiva 

da câmera até às perguntas feitas, bem como o estudo realizado das figuras 

presentes, molda-se um formato fomentado pela condução do olhar do espectador 

através de um raciocínio específico a fim de que ele adote uma posição esperada em 

relação ao tema apresentado. Com a menor interferência possível na realidade em 

vídeo, é esperado que a sensação do espectador seja a de que a realidade 

apresentada no filme seria a maneira em que tudo aconteceria, mesmo se a câmera 

não estivesse presente. 

Desta maneira, o projeto a ser apresentado aqui, estudará como a música 

pode ser utilizada como um instrumento de comunicação de grupos de candomblé 

através da concepção, direção e produção de um documentário de exposição. Sendo 

o objetivo geral, a documentação da expressão da música de um grupo de candomblé 

e como ela pode ser utilizada como um instrumento de comunicação. Vislumbra-se 

também como o documentário pode ser utilizado para explorar novos modos de visão 

de mundo, principalmente de grupos à margem da sociedade e como tal formato pode 

se tornar uma ferramenta de intervenção social.  

Já os objetivos específicos propõem: fazer um panorama sobre a cultura do 

candomblé e como ela é vista na sociedade atual; estudar os formatos de 

documentário e como temas sensíveis e sociais podem ser melhor explorados nesses 

tipos de produção; criar uma produção que explore o conteúdo estudado; explorar a 

antropologia da comunicação visual como um viés para divulgar temas e 

problemáticas sociais. 

 Para tal, a principal metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica como 

proposta por Stumpf (2005) para que finalmente seja alcançado um texto 

sistematizado, como apresentado pela autora, para dar base às ideias discutidas e 

sendo uma das fontes de pesquisa para a criação de um documentário. Não obstante, 

também foram estudadas as opções metodológicas de Claudine de France (1998) 

para a produção de um filme antropológico. 

 Assim, o presente trabalho se divide em três capítulos. O primeiro apresenta a 
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música como um instrumento de comunicação, e posteriormente um panorama sobre 

a cultura candomblecista, com foco na importância da música para os adeptos da 

religião e como a sua crença é pautada na importância do som como meio de 

comunicação. 

 O segundo capítulo faz uma reflexão sobre como o filme documentário é um 

meio de registro de temas sensíveis e de ordem social e como tal tipo de produção 

audiovisual é relevante para a representação de grupos que historicamente foram 

marginalizados e como o produto deste processo pode ser utilizado para a afirmação 

do grupo retratado. Essa discussão será feita principalmente a partir dos estudos de 

Bill Nichols (2013) e Claudine de France (1998). Finalmente, o terceiro capítulo retrata 

como o documentário apresentado foi concebido. É relatado toda a execução do filme 

desde a pesquisa, o processo de montagem e o material utilizado. 
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2 MÚSICA E COMUNICAÇÃO 

 

  De acordo com o que é exposto por Bohumil Med, em seu livro Teoria da Música 

(1996), essa é um idioma universal com exclusividade, por se comunicar com diversos 

povos, de diferentes línguas e culturas, podendo ser considerada, então, uma espécie 

de esperanto sonoro. O presente capítulo do projeto se atenta à função da música de 

ser um canal de comunicação, pelo qual as pessoas podem compartilhar sentimentos, 

mensagens e como, finalmente, ela pode ser utilizada para uma melhor compreensão 

da cultura do candomblé. 

Posteriormente, é apresentado alguns aspectos sobre a cultura candomblecista 

e a sua ligação com a música, com um foco na função dos ogãs, que são os 

responsáveis pela música a ser tocada durante os trabalhos e rituais de tal religião. A 

familiaridade com tal cultura é o objetivo principal da realização do documentário 

proposto, seguindo aqui o estudo apresentado por Claudine de France (2000) em que 

apresenta a matéria da antropologia fílmica como sendo a própria cultura. 

 

2.1 A comunicação musical nas relações humanas 

  

 Assim como em outros contextos do estudo do processo de comunicação, a 

comunicação musical esteve sujeita às atualizações ocorridas no entendimento da 

transmissão de informação nas relações humanas. Modelos nos quais a informação 

tramita de forma unilateral, de um transmissor para o destinatário, sem uma 

retroalimentação do sistema, também não são mais aceitos. 

 Na música, principalmente em casos em que ela é utilizada para a realização de 

rituais, como abordado na presente discussão, o receptor da mensagem (ouvinte) 

interage de várias maneiras e possui um papel ativo na designação de significado à 

mensagem/música executada pelo transmissor (músico/ogã). Tal processo de 

atribuição de significado e interação por parte do receptor é um dos motivos pelos 

quais, em termos de relações humanas, a música é utilizada para a construção de 

identidade de um grupo ou do próprio indivíduo. Essa relação da música e construção 

de identidade é citada por Caio Nocko da seguinte forma: 

 
Música é linguagem. A linguagem seja qual for, influencia no pensamento, no 
raciocínio. O panorama lingüístico-pragmático atual atesta essas 
informações. [...] sob esse prisma, podemos reafirmar a importância da 



15 
 

 
 

música (uma linguagem) na formação social e mesmo pessoal (NOCKO, 
2005, p.149). 
 
 

 Ainda se tratando do processo de construção de identidade pessoal e coletiva, 

se faz importante destacar aqui, uma área de estudo desenvolvida por Luiz Beltrão 

(1971) - primeiro doutor de comunicação do Brasil e pioneiro nos estudos de 

comunicação popular -, a folkcomunicação. O autor aborda, em termos gerais, como 

a comunicação se propaga em nosso país, que possui uma enorme extensão territorial 

bem como uma enorme desigualdade social, tendo como definição “[...] o conjunto de 

procedimentos de intercâmbio de informações, ideias, opiniões e atitudes dos públicos 

marginalizados urbanos e rurais” (BELTRÃO, 2014, p. 08). 

 Ainda de acordo com as ideias do autor, dentro dos estudos da folkcomunicação, 

podemos identificar as religiões de matrizes africanas inseridas no grupo dos 

“culturalmente marginalizados”, uma vez que essas pessoas e cultura são colocadas 

às margens da nossa sociedade, como parte do resultado da atuação de uma cultura 

dominante, a qual possui um peso significativo nas definições morais da nossa 

sociedade, levando nesse caso, à intolerância religiosa. 

 A comunicação através da música, inserida nesse contexto social, assume um 

papel importantíssimo para a perpetuação das tradições do candomblé, 

especificamente, em que a transmissão de conhecimento e costumes é 

majoritariamente oral entre os seus participantes. Para além disso, a música é também 

utilizada para a transmissão de sentimentos e a criação de estímulos, servindo mais 

uma vez como um canal de suma importância para a transmissão de conhecimento, 

já que ainda de acordo com Beltrão (2014), dentro da folkcomunicação, a mensagem 

pode ser transmitida também “[...] pelos martelos do cantador ambulante” (BELTRÃO, 

2014, p.12). 

 Em termos gerais, ainda no que diz respeito à transmissão das mensagens, a 

habilidade de decodificar e assimilar o conteúdo que é emitido por uma outra pessoa, 

bem como a capacidade da elaboração e transmissão de uma mensagem, são 

características fundamentais da comunicação social e mesmo das relações sociais. 

Os indivíduos são segregados e categorizados de várias maneiras e por diferentes 

motivos, adquirindo assim características próprias de comportamento e 

relacionamento, adaptando, consequentemente, a sua maneira de se comunicar com 

indivíduos participantes do mesmo círculo ou com os outros integrantes da sociedade. 
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 Podemos então, compreender o processo de comunicação musical como um 

canal importante para a articulação de algumas das relações humanas e sociais 

dentro dos grupos marginalizados e também na interação desses grupos com outros 

círculos sociais, em que ainda de acordo com o autor, nessa relação cada agente-

comunicador precisa saber operar o canal que possui à disposição, para que dessa 

maneira, o público perceba através da mensagem, o seu modo de vida, assim como 

as suas necessidades e  aspirações (BELTRÃO, 2001).  

 A produção do filme documentário como resultante deste projeto visa, portanto, 

a utilização de mais um canal de transmissão para que as necessidades do grupo 

estudado sejam expostas. Nesse caso, tratando tanto das necessidades específicas 

da casa Ilê Asé Fará Imorá, que já sofreu vários ataques em suas dependências, tendo 

itens roubados e depredados; quanto para os grupos das religiões de matriz africana 

no Brasil, em uma visão macro. 

 De tal maneira, o filme vai ser um canal para que as pessoas não pertencentes 

ao grupo estudado, entrem em contato com a música de tal grupo e a sua consequente 

comunicação. Dentro deste cenário, por se tratar de uma cerimônia religiosa, é 

importante ressaltar o papel da emoção que surge através da música, sendo essencial 

a compreensão de seu processo. O principal estudo utilizado aqui, para o melhor 

entendimento dessa característica musical, é o de Patrick N. Juslin (2005). 

 

2.2 A Comunicação musical na transmissão de emoções 

 

Como endossa Juslin (2005), a comunicação musical pode ser considerada 

um processo de transmissão de significados de uma pessoa para outra, a qual, 

todavia, apresenta naturezas diferentes de significado, a depender de cada autor. 

Dessa forma, o autor chega à conclusão que a resposta para o questionamento sobre 

o que a música comunica é a emoção. Juslin (2005), se valendo das palavras de 

Johnson Laird (1992), conclui que a música, portanto, é um meio efetivo de expressar 

e induzir emoções. 

 

Quase todo mundo gosta de ouvir música. Por quê? Sem dúvidas, porque 
música provoca emoções. No entanto, essa resposta substitui um quebra-
cabeças por dois: como a música comunica emoções, e por que nós 
gostamos de ter nossas emoções tão provocadas? Ninguém sabe (LAIRD 
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apud JUSLIN, 1992, p. 13, tradução nossa1)  

 

Juslin (2005) prossegue afirmando que o comunicador constrói uma 

representação interna de algum elemento do mundo real, como uma emoção e, de 

forma proposital, executa um comportamento simbólico que transmite o conteúdo da 

representação. O receptor deve perceber o dito comportamento simbólico e buscar 

dentro de si um significado próprio. Assim, levando em consideração que a 

comunicação é arbitrária e que, portanto, diferentes convenções simbólicas podem 

ser usadas para transmitir o mesmo conteúdo, o importante é que exista um código 

compartilhado entre emissor e receptor. 

É preciso, em primeiro lugar, esclarecer a relação entre comunicação e 

expressão. Na figura a seguir (figura 01), é possível ver ilustrada a cadeia 

comunicacional por onde normalmente estudiosos enxergam a ligação expressiva e 

musical: a intenção do compositor (1), a intenção do performer (2), as características 

acústicas musicais (3), a percepção dos ouvintes sobre essas características (4), e a 

possível indução de estados mentais como um efeito dessa percepção (5). 

O autor ressalta, no entanto, que é fundamental perceber que as diferentes 

definições de expressão e comunicação focam em aspectos distintos. Palmer (1997) 

dá o exemplo de que, para os estudiosos de expressão em performance musical, 

‘’expressão’’ é descrita ‘’[...] simplesmente em termos das grandes e pequenas 

variações de tempo, dinâmica, timbre e passos que formam a microestrutura da 

performance’’ (PALMER, 1997, tradução nossa2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nearly everyone enjoys listening to music. Why? Undoubtedly, because music moves the emotions. 

But this answer replaces one puzzle with two: how does music communicate emotions, and why do 
we enjoy having our emotions stirred in this way? No one knows… 

2 [...] simply in terms of the large and small variations in timing, dynamics, timbre, and pitch that form the 

microstructure of a performance. 
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Figura 1 – Cadeia comunicacional da música 

 

Fonte: Musical Communication (2005) 

 

Consequentemente, o autor encontra uma problemática ao afirmar que 

características acústicas são suficientes para determinar a expressão musical. 

Embora tal feito tenha origem no comportamento dos compositores e performers, é 

mais adequado, também para os interesses deste trabalho, estipular um significado 

para ‘’expressão musical’’ do ponto de vista do ouvinte. Logo, uma relação psico-física 

entre as propriedades objetivas da música e as impressões subjetivas do ouvinte são 

desencadeadas pelas qualidades perceptivas provindas do que significa expressão. 

Assim sendo, o autor conclui que diferentes ouvintes podem compreender uma 

expressão de diferentes formas, por ela não se limitar às propriedades acústicas da 

música, e o mesmo pode ser dito da opinião desses ouvintes distintos em relação à 

expressão de um trecho musical, pelo fato de ela não existir somente na mente de um 

único ouvinte. 

Desse modo, a noção de expressão não requer a intenção do músico ou 

compositor. Portanto, a comunicação, Juslin (2005) indica, depende tanto da intenção 

expressiva de um determinado contexto por parte do compositor/performer, quanto do 

reconhecimento do mesmo contexto por parte do ouvinte. 

A definição de emoção é importante para o cenário avaliado. Se valendo mais 

uma vez das definições de Juslin (2005), emoções ‘’podem ser vistas como reações 

relativamente breves e intensas a mudanças no ambiente’’ (JUSLIN, 2005, p. 90, 
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tradução nossa3), que se dividem entre vários subcomponentes: avaliação cognitiva, 

sentimento subjetivo, excitação fisiológica, expressão emocional, tendência a ação e 

regulação emocional. Cabe a esse trabalho se atentar, especialmente, à excitação 

fisiológica e a expressão emocional. 

Por outro lado, é importante ressaltar a intenção do compositor no processo 

de comunicação. A percepção da emoção, por esse lado, é considerada relativamente 

fácil de ser mensurada, e também um processo cognitivo que pode muito bem 

acontecer sem a necessidade do envolvimento emocional do ouvinte. Juslin (2005) 

afirma que a percepção do ouvinte pode variar e que, assim, não é inadequado dizer 

que ele está errado. Embora os estudiosos apliquem a ideia de que a emoção causada 

é a mesma dada pelo compositor/performer, pode-se sustentar a condição de que a 

reação do ouvinte é necessária, mas não o bastante para que a comunicação ocorra.  

Dessa forma, uma comunicação assertiva não pode ser medida pela 

correspondência incerta entre ouvinte e compositor/performer, e sim pela ideia de que 

não há necessidade de um treinamento para se expressar ou reconhecer emoções 

em músicas, pois a aptidão de ‘’[...] decodificar emoções em músicas são 

correlacionadas com medições da inteligência emocional’’ (RESNICOW et al. 2004, 

tradução nossa4). 

Juslin (2005) lista uma série de características musicais capazes de suscitar 

diferentes emoções no ouvinte, e para os fins deste trabalho pode-se destacar: 

andamento, modo, harmonia, tom, intervalo, ritmo, nível sonoro, timbre, tempo e 

acentos em notas específicas. Ainda sobre isso, o autor endossa: 

 

Note que há diferentes configurações de características musicais para 
diferentes emoções [...]. Note também que a mesma característica pode ser 
usada numa maneira similar em mais de uma expressão emocional (por 
exemplo, um andamento rápido pode ser usado tanto para raiva quanto para 
felicidade). (JUSLIN, 2005, p. 95, tradução nossa5). 

 

A música, nesse quesito, é relevante no candomblé, como suscita Ligiéro 

(2011), juntamente com elementos como a dança, o canto, a vestimenta, o recinto, 

entre outros, que servem como âncoras inseridas em um ‘’[...] conjunto de dinâmicas 

                                                           
3 [...] can be seen as relatively brief and intense reactions to goal-relevant changes in the environment. 
4 [...] to decode emotions in music are correlated with measures of emotional intelligence. 
5 Note that there are different configurations of musical features for different emotion [...]. Note also that 

the same feature can be used in a similar manner in more than just one emotional expression (e.g. 
fast tempo is used in both anger and happiness) 
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culturais utilizadas na diáspora africana para recuperar comportamentos ancestrais 

africanos’’ (LIGIÉRO, 2011, p. 107). 

Em vista disso, das emoções listadas causadas pela expressão musical, 

podemos destacar a felicidade e a ternura. Felicidade, como o autor resume, é 

pautada pelo andamento rápido, pelo tom em ascendência e pelos contrastes afiados 

entre notas longas e curtas, por exemplo. No mesmo modo, a ternura é promovida 

pelo andamento devagar, o timbre suave, os acentos em tonalidades estáveis de 

notas, entre outros. Assim é exposto na figura 2. 

 

Figura 2 – Características musicais das emoções 

 

Fonte: Musical Communication (2005) 

 

Juslin (2005), no entanto, ainda ressalta que trechos musicais retratam uma 

extensa cadeia de características sonoras, que são consideradas uma forma de arte 

humana ‘’[...] que segue suas próprias regras e que varia de uma cultura para outra’’. 

(JUSLIN, 2005, p. 97, tradução nossa6). Dessa maneira, representam convenções 

culturais desenvolvidas ao longo da história da música, e nesse sentido é parcialmente 

arbitrária, como o referido conceito de comunicação que possibilita o código 

compartilhado entre emissor e receptor. 

Em relação ao candomblé, o referido código compartilhado entre emissor e 

                                                           
6 [...] that follows its own intrinsic rules and that varies from one culture to another. 
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receptor aparece quando um ritual demanda a ‘’possessão’’7 do indivíduo. Como 

afirma Monteiro (2013), a música desempenha um papel essencial que induz tal 

fenômeno entre o emissor (o ogã) e o receptor (o médium) através de uma mensagem 

(o toque, as notas, o instrumento). Assim, ‘’[...] a música se torna um código para-

musical, isto é, transmite informações além do próprio ritmo e altura’’ (MONTEIRO, 

2013, p. 67). 

Sobre a possessão, é de extrema importância ressaltar aqui, que esse 

processo, suas práticas e características são muito variáveis de acordo com cada 

grupo participante, sendo impossível delimitar uma regra ou padrão rígido sobre para 

todos os fenômenos relacionados a esse estado de transe, dentro das religiões de 

matriz africana. Para Cardoso (2006), o mais indicado e o mais prudente ao definir 

padrões para esse fenômeno, é admitir que todos esses estudos estão abertos às 

variações. 

Para comprovar a relação da música com emoções, Juslin (2005) lista 

vertentes variadas de estudos, baseadas em três pilares de evidências: auto-relato, 

comportamento expressivo e reação fisiológica. Podem ser destacados duas (figura 

3): terapia musical (a música é uma aliada na expressão, identificação e na 

experienciação de emoções, além de aumentar o controle do próprio comportamento 

emocional, bem como ajuda no gatilho de memórias de eventos passados) e pesquisa 

etnográfica (aqui, a resposta emocional à música é considerada um fenômeno 

mundial, envolvendo sentimento de felicidade e excitação, ainda que formas 

específicas de engajamento com a música varie de uma cultura para outra). 

 

Figura 3 – Reação emocional à música em diferentes vertentes de estudo 

 

Fonte: Musical Communication (2005) 

                                                           
7 Durante este estado alterado de consciência o indivíduo manifesta uma “nova personalidade”, a qual 

pode ser correspondente a um espírito, uma divindade, forças da natureza personificadas [...]. 
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A utilização da música como uma ferramenta para a pesquisa etnográfica 

pode, também, auxiliar na prática de um filme etnográfico de exploração, de acordo 

com o proposto por Claudine de France (1998). A partir das inúmeras observações 

das filmagens resultantes dessa opção metodológica (a exploração), são feitas novas 

descobertas que não poderiam ser realizadas em uma primeira observação, devido à 

complexidade das relações humanas representadas, por mais que estas pareçam 

simples. Assim, ao ser capaz de despertar reações em diferentes pessoas, 

independente da sua nacionalidade ou outros tipos de classificação, a reação à 

música, quando filmada, pode ser uma grande aliada da pesquisa etnográfica através 

do filme ao oferecer a possibilidade análise do comportamento da cultura filmada. 

Por fim, Juslin (2005) ressalta que a mistura de palavras com a música ‘’[...] 

oferece meios muito precisos de comunicação de emoções, em que os dois ‘canais’ - 

verbal e não verbal - se complementam’’. (JUSLIN, 2005, p. 106-107, tradução 

nossa8). 

Em um dos registros gravados para o projeto, por exemplo, podemos ver o 

canto da música “Festa do Exú Tiriri”, em que além de apresentar instrumentalmente 

uma característica alegre e de saudação, a letra apresenta em sua segunda estrofe, 

que “esse Exú de fé é quem nos traz axé e nos dá proteção. Ele é Exú Odara e vem 

nos ajudar”; reforçando a mensagem da música e a consequente transmissão de 

emoções, sendo a proteção e energia (axé), especificamente no trecho destacado. 

Nesse sentido, Fu-Kiau (1969) apud Ligiéro (2011) relaciona elementos do 

candomblé com a expressão cantar-dançar-batucar, que representam uma aliança 

entre arte corporal, músicas e canto, tudo ao mesmo tempo, estruturando o que o 

autor chama de ‘’[...] unidade dentro da performance africana, [...], que, sem dúvida, 

continua sendo característico das performances da diáspora africana nas Américas’’ 

(LIGIÉRO, 2011, p. 108). Ele ainda adiciona que é impossível obter performance 

negra africana sem o trio de elementos citados. 

 Ao nos atentarmos especificamente ao candomblé, é necessário destacar 

também o longo processo pelo o qual se deu a sua criação e de onde vem as suas 

características. As inúmeras etnias presentes no Brasil no período da escravidão, 

assim como a sua necessidade por uma constante afirmação e perpetuação de seu 

                                                           
8 [...] offers a very precise means of communication of emotions, in which the two ‘channels’ - verbal and 

non-verbal - complement each other’ 
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conhecimento e identidade, que foi feito também através da música, a tornando um 

registro histórico, contribuíram para a construção do candomblé que conhecemos 

hoje. 

 Tal processo de construção da diversidade é descrito por Ligiéro em: 

As diferentes nuances das culturas das diversas etnias tornaram-se visíveis 
na construção das primeiras casas de candomblé, através das várias sínteses 
religiosas designadas pelo nome dos povos de onde teriam vindo os seus 
fundadores e as entidades cultuadas. Assim, surgiram as diferentes nações 
– candomblé Angola, candomblé Congo, candomblé Gêge-Nagô etc. Essa 
proliferação de celebrações afro, calcada em modalidades específicas de 
batuque-dança-canto, com suas linguagens, deuses e ancestres próprios, 
possibilitou a perpetuação de muitas tradições (LIGIÉRO, 2011, p. 144) 

 

O autor também destaca que durante esse processo, os seus praticantes 

acabaram criando novas danças, novas práticas. Seguindo esse mesmo raciocínio, 

foram criados novos estilos de toque, mantendo a sua tradição através dos ritmos 

africanos, mas adicionando novas variações. Assim, então, seria necessário 

reinterpretar o que as músicas e suas mensagens estavam querendo transmitir, sendo 

dentro desse contexto, já uma ferramenta de resistência e de afirmação social. 

 Sendo assim, considerando o caráter de luta por um lugar de expressão social 

que a performance musical de origem africana possui, faz-se importante destacar aqui 

a carga de representação e de conteúdo cultural ancestral que as manifestações 

desse tipo possuem, nos dias de hoje. Pois, independentemente do objetivo final de 

tais práticas, elas “articulam matrizes africanas trazidas pelos antepassados durante 

séculos de escravidão e reavivadas pela performance dos seus descendentes e 

simpatizantes” (LIGIÉRIO, 2011, p. 213). 
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3 O FILME DOCUMENTÁRIO E REPRESENTAÇÃO 

 

Conforme Nichols (2010), um documentário pode ser definido como um tipo de 

produção não-ficcional que compactua com a realidade, isto é, responde a questões 

envolvendo a “[...] ética, definição, conteúdo, forma, tipo e política” (NICHOLS, 2010, 

p. 17). Dessa forma, o documentário abarca o mundo real, diferentemente do universo 

imaginado pelo cineasta responsável por uma ficção. Ao lidar com a realidade, os 

tópicos  

[...] são baseados em suposições diferentes sobre seus objetivos, envolvem 
um tipo de relação diferente entre o cineasta e seu tema e inspiram 
expectativas diversas em seu público. Essas diferenças, como veremos, não 
garantem uma separação absoluta entre documentário e ficção. (NICHOLS, 
2010, p. 17) 

 
 

Ao se aproximar da realidade, o documentário também se aproxima do 

espectador, por garantir a produção de eventos reais num contexto mais próximo de 

quem assiste. Essa produção, todavia, é orquestrada de forma a influenciar na 

obtenção de uma opinião ou uma declaração, conseguidas através de um ponto de 

vista pré-determinado pelo documentário acerca do mundo. Utiliza-se, portanto, um 

filtro ou um método de transparência que reduz o parecer do cineasta. 

Diferente da ficção, o documentário tende a lidar com o comum, o que 

transforma em um desafio para os profissionais chamar e prender a atenção do 

espectador. Assim, um documentário adota traços ficcionais a fim de conquistar a 

audiência, tornando-se tão complexo quanto uma narrativa ficcional. Opondo-se 

novamente à ficção, um documentário comumente debate temas sociais, adicionando 

efeitos de sentido à bagagem cultural do espectador. Um documentário, portanto, não 

possui a necessidade de ser uma fonte de entretenimento, mas deve reclamar uma 

posição sobre o que é mostrado. 

O presente trabalho, por conseguinte, ao abordar a música como uma 

ferramenta de comunicação dos grupos de candomblé, visa apresentar de maneira 

mais íntima como se dá a referida comunicação de modo a torná-la familiar a quem a 

desconhece. Dessa forma, os personagens de um documentário têm o papel de 

discutir e agir frente ao conteúdo da maneira com que atuariam sem a presença das 

câmeras. 

Uma vez estabelecido o espaço, o conteúdo e os personagens, a visão do 
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cineasta entra para moldar a forma com que a mensagem será reproduzida. Detalhes 

como o modo com que os personagens serão incitados a falar, a disposição das cenas 

na edição e a ordem dos elementos em cena suplementam a voz do documentário, o 

argumento cujo cerne indica a persuasão do projeto através dos olhos do cineasta. 

 

A voz de um documentário pode defender uma causa, apresentar um 
argumento, bem como transmitir um ponto de vista. Os documentários 
procuram nos persuadir ou convencer, pela força de seu argumento ou uma 
perspectiva. (NICHOLS, 2013, p. 73) 

 

 

3.1 Antropologia da comunicação visual 

 

Se faz importante ressaltar a delicadeza do conteúdo a ser explorado no 

projeto, ao abordar as representações mentais (mitos, crenças, opiniões, sentimentos 

etc.) de um grupo que sofre uma constante marginalização. Através da 

descentralização da autoridade do autor, a produção deste tipo específico de 

documentário tem como razão, considerando as fronteiras da antropologia fílmica, 

“revelar as maneiras de viver e de pensar desses grupos” (FRANCE, 2000, p. 23) e 

ao fazer isso, ainda segundo a afirmação da autora citada, “a pesquisa fílmica do 

antropólogo desemboca frequentemente na exposição explícita de problemas de 

ordem social” (FRANCE, 2000, p. 23) 

Por conseguinte, se desenvolve, aqui, uma preocupação com o respeito à 

auto-mise en scène9 própria dos rituais do candomblé. Estes possuem um fundo 

temporal religioso contínuo e desta forma, o grupo passa a ser situado no conjunto da 

sociedade à qual pertence, através, apenas, da observação atenta do cineasta 

transformada em imagem animada. A referida imagem animada, assim, se transforma 

em uma ferramenta de intervenção social ao proporcionar a experiência da 

observação de tal cultura às pessoas que a desconhecem.  

Isto posto, o projeto aqui apresentado tem como pilar a expressão de Jean-

Pierre Olivier de Sardan, em que destaca a unidade própria de tempo e lugar que os 

rituais, festas, danças têm por si mesmos como sequências já montadas da vida 

social. Neste caso, é necessário que o realizador respeite a referida auto-mise en 

                                                           
9 “Noção essencial em cinematografia documentária, que define as diversas maneiras pelas quais o processo 

observado se apresenta por si mesmo ao cineasta no espaço e no tempo” (FRANCE, p. 405, 1998) 
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scène, sem a necessidade da construção de uma, pois a sociedade já se encarregou 

da tarefa. Sendo assim, basta ao cineasta somente que substitua o olho pela câmera, 

para que seja representada na imagem, pois “há um começo e um fim, um espaço 

fechado e um ritmo definido” (OLIVIER de Sardan, 1971, p. 03, tradução nossa10). 

 

3.2 Metodologia 

 

 Como aponta Stumpf (2005), o primeiro passo fundamental para um projeto 

acadêmico pode ser a pesquisa bibliográfica, que consiste num 

conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 
selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à 
respectiva anotação ou fichamento das referências e dados dos documentos 
(STUMPF, 2005).  
 

Dessa forma, tem-se como objetivo reconhecer, localizar e obter determinado 

conjunto bibliográfico favorável ao tema para a conquista do que Stumpf (2005) chama 

de texto sistematizado, para posteriormente demonstrar a devida compreensão dos 

pensamentos dos autores adicionado às próprias opiniões e comentários do aluno. 

 Considerando a opção metodológica por um filme de exposição, a pesquisa 

bibliográfica se vale, aqui, pelo fato de motivar a exploração de materiais de apoio que 

possam embasar a discussão e ‘’oferecer elementos para o modelo de pesquisa 

escolhido’’ (STUMPF, 2005). Posteriormente, a análise da bagagem teórica adquirida 

deve passar por uma interpretação e explicação do que foi investigado, atentando-se 

a elementos que justifiquem, corroborem e exemplifiquem a ideia do projeto.  

Ideia esta que visa à criação de um filme documentário como instrumento que 

explicite a comunicação sensorial exercida por grupos de candomblé, através do 

caráter sinestésico que a música pode assumir nesse contexto. Não obstante, o filme 

também tem como objetivo o entendimento de parte da cultura candomblecista, 

através do exercício da antropologia fílmica em que, segundo Claudine de France 

(1982), a matéria é a própria cultura. 

Ainda segundo as considerações e definições apresentadas pela autora, e 

levando em consideração que o filme documentário aqui proposto foi o resultado de 

uma longa investigação e pesquisa, através de várias fontes diferentes no decorrer de 

                                                           
10 “Il y a un début et une fin, un espace clos et un rythme défini”. 
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alguns semestres, se fez necessária a opção metodológica por um filme de exposição, 

pois 

 

Nessa perspectiva, o filme é a finalização de uma longa investigação 
conduzida com a ajuda de meios extracinematográficos, da qual expõe certos 
resultados. Desta maneira, ele pode ser classificado como um filme de 
exposição (FRANCE, 1998, p. 305) 

 

 

Sendo assim, o olhar da câmera irá guiar o modo de observação e como este 

será apresentado ao espectador, utilizando-se de conceitos e critérios apresentados 

pela autora, como a definição de um ângulo de base para garantir a esse 

enquadramento, “uma grande amplitude ou uma multiplicidade de aspectos” 

(FRANCE, 1998, p. 105). Em outro momento, será utilizado um ângulo mais fechado 

aos Ogãs e seus instrumentos, baseado no conceito de sublinhamento apresentado 

pela autora, sendo estes integrantes, o principal foco do trabalho. Estes se tornarão, 

então, os protagonistas da ação; pois a prévia entrevista oral e da pesquisa, permite 

obter a escolha dos momentos privilegiados do ritual, onde o cineasta pode oferecer 

então, os pontos de referência para a observação fílmica (FRANCE, 1998, p. 305). 

Apesar da pesquisa e da preparação prévia, é de suma importância destacar, 

aqui, um balanço das qualidades específicas da imagem fílmica, feita por Luc de 

Heusch, em que a imagem pode ser um revelador do imprevisto, uma vez em que 

“nas estruturas ritualizadas, podem aparecer pela primeira vez, no próprio momento 

da filmagem, muitos detalhes não levantados pela pesquisa oral prévia” (HEUSCH, 

1962, p. 24, tradução nossa11). De tal maneira, o cinema quanto expositor de 

cerimoniais complexos, é “um ótimo corretor de impressões” (HEUSCH, 1962, p. 24, 

tradução nossa12), em que o exame do filme expositivo pode proporcionar verdadeiras 

descobertas. 

Finalmente, para a realização da montagem e análise do filme de exposição, 

 

Dos processos observados são retidos apenas os traços mais evidentes, 
aqueles que já sabemos com antecedência serem os mais representativos 
do desdobramento e do desenrolar da ação. É o que acontece [...] ainda com 
os comportamentos que, no centro da ação de um rito, parecem exprimir o 
mais fielmente possível o mito. Por esse motivo, são excluídos do registro os 

                                                           
11 “Dans les structures ritualisées, bien des détails que l'enquéte orale préalable n'avait pas mis à jour peuvent 

apparaftre pour la première fois, au mo- ment méme de la prise de vues”. 
12 “[...] un merveilleux correcteur d'impressions”. 
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tempos mortos da ação (pausas), bem como os tempos fracos (repetições, 
articulações entre as fases) (FRANCE, 1998, p. 330). 

 

Ao realizar esse processo, ao cineasta é permitido deixar de lado tudo aquilo 

que possa confundir o espectador, que por sua vez será guiado por um fio condutor 

definido por um caminho em que o cineasta deseja conduzir o seu olhar, para que ao 

final do referido processo, seja assimilado um novo ponto de vista sobre o assunto; já 

que em suma, “os documentários de questões sociais consideram as questões 

coletivas de uma perspectiva social. As pessoas recrutadas para o filme ilustram o 

assunto ou dão opinião sobre ele (NICHOLS, 2010, p. 205). Para que assim, ainda de 

acordo com os estudos deste autor, o documentário possa “persuadir ou convencer, 

pela força de seu argumento ou uma perspectiva” (NICHOLS, 2010, p. 73). 

Uma última consideração a ser feita aqui – de grande importância -, é a ciência 

de que independentemente dos processos e metodologia utilizados, respeitando a 

forma da auto-mise en scéne da observação do grupo retratado, o cineasta está 

sujeito à “restrição de apresentação que é a lei de saturação da imagem. Segundo 

esta lei, a imagem mostra sempre mais do que aquilo que procuramos descrever” 

(FRANCE, 1998, p.394). Segundo a autora, tal conceito se reforça ao fato de que ao 

mostrar uma coisa, significa mostrar outra simultaneamente, por mais que sejam 

adotadas as medidas possíveis para a condução do olhar do espectador por um 

determinado caminho. 

Tal organização do caminho a ser percorrido pelo espectador, buscando o seu 

convencimento, tem como base o processo de construção de um discurso retórico 

clássico, como é sugerido por Bill Nichols (2010). Para Aristóteles (2015), a retórica 

era a capacidade de reconhecer, na especificidade de cada caso, o que é mais 

adequado para a persuasão. O processo de sistematização sugerido por ele, passa 

pelas etapas do processo argumentativo assim como às partes do discurso, podendo 

ser seguida uma estrutura similar para a construção do discurso a ser defendido pelo 

cineasta, que precisa articular as suas melhores possibilidades de persuasão e 

transmiti-las, finalmente, através da exibição do produto final. 

De maneira resumida, se pode organizar a elaboração do processo retórico em: 

compreender o assunto e reunir todos os argumentos pertinentes (invenção); pô-los 

em ordem (disposição); redigir o discurso da melhor forma possível (elocução) e 

finalmente, proferi-lo (ação). Vale destacar, porém, que nos contextos atuais o 
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discurso não se constrói de forma rígida como na época do autor, mas ao adaptar 

alguns dos conceitos e etapas, é possível realizar uma construção atual e fluída, 

seguindo como base o princípio proposto por ele. 
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4 RUM RUMPI LÊ 

 

 O título do filme documentário foi escolhido com base no trio de atabaques 

utilizados no candomblé, sendo considerados sagrados. A escolha se dá pelo fato 

que, em suma, o objeto da pesquisa é justamente o estudo da comunicação que é 

exercida por tais instrumentos quando tocados pelos ogãs, sendo os responsáveis, 

em conjunto, por conduzir as celebrações e ritos. Sendo assim, além de prestar uma 

homenagem a tudo o que tais instrumentos representam, o nome Rum Rumpi Lê 

sintetiza o objeto do trabalho. 

 Como abordado por André Monteiro em sua dissertação, os atabaques, nesse 

contexto, podem ser considerados um dos focus13 da prática religiosa do candomblé, 

dentro da categoria de artefatos, que nos termos do misticismo, “são objetos físicos 

que, no imaginário das pessoas que os utilizam, ‘aprisionam’ uma força sobrenatural, 

como um espírito, um gênio ou mesmo um deus” (MONTEIRO, 2013, p. 53). 

 De tal maneira, o rum, rumpi e lê são os principais focus dos ogãs, tendo um 

papel muito forte na representação da crença das pessoas envolvidas, mas que além 

de participarem da construção do cenário e do contexto ritualístico, desempenham 

também um papel ativo na comunicação com os deuses em que se busca “invocar”, 

através dos seus toques e canções específicas. Como dito anteriormente, esses 

instrumentos são a melhor representação para o assunto abordado no documentário, 

sendo o principal foco, também, do “ângulo de base” definido para as filmagens. 

 O conjunto de atabaques dentro do cenário da prática religiosa, possui um 

significado simbólico que grandiosa importância, aliado também ao fato indutor da 

música enquanto código (MONTEIRO, 2013, p. 67). Para Rouget (1996), a eficácia 

das práticas do culto está associada a simbologia de tal instrumento, através do 

reforço da crença na ligação entre o instrumento-ogã-entidades cultuadas, assim 

como uma espécie de garantia de autoridade espiritual para o ogã. Sendo este, o 

manipulador de um objeto sagrado. 

 Afim de expor tais práticas, como abordado no capítulo anterior, a prática ou 

produto final deste trabalho é a realização de um filme documentário, para que este 

                                                           
13 Nomina-se focus, todo e qualquer objeto, símbolo, técnica ou prática que auxilia um indivíduo ou grupo de 

indivíduos a executar uma ação tida como mística. Em termos simples, um focus é um objeto auxiliar que 
“concentra” a crença do indivíduo e o ajuda a alterar sua percepção mental. (MONTEIRO, 2013, p. 54) 
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possa servir como um instrumento de intervenção social, sendo um filme de 

exposição. Ao considerarmos esse propósito, é necessário também 

 

Fazer objeção à condenação total do documentário e à suposição de que só 
os documentários mais radicais resolvem questões como problemas 
habitacionais ou, ao contrário, que o fracasso na solução de questões 
pertinentes demonstra, necessariamente, a impotência dos documentários 
que tentam representá-las, sem levar em consideração outras forças sociais 
e políticas em ação num determinado momento. (NICHOLS, 2010, p. 180) 

 

 Considerando então, que entre os objetivos a serem alcançados, está a 

aceitação de uma cultura distinta daquela dominante em nossa sociedade, buscando 

evitar casos de intolerância e violência, foi optado por um tom de voz mais brando e 

não violento. A busca pelo convencimento do espectador, se dá através da 

representação da sensibilidade que tal objeto exige, para que além da apresentação 

do tema para quem o desconhece, aconteça também um questionamento dos valores 

e ações de quem assiste, já que “a compreensão, como a perspectiva crítica, 

transforma explicações, políticas, soluções” (NICHOLS, 2010, p. 209). 

 Ainda segundo os estudos do autor, que foram essenciais para a realização do 

projeto aqui apresentado, a intenção do realizador, nesse caso, é explicar aspectos 

do mundo. Esse processo é feito analisando uma cultura específica, identificando uma 

problemática na relação destes com a sociedade e enfim, propondo uma solução. 

Filmes como este, “por meio de suas representações, tentam tornar compreensíveis 

aspectos do mundo histórico. Buscam mobilizar nosso apoio em defesa de uma 

posição e não de outra” (NICHOLS, 2010, p. 207). 

 Buscando a melhor compreensão da mensagem que se pretende 

transmitir, foi utilizado o conceito de Juslin (2005), sobre a eficiência da 

complementação dos meios verbais e não verbais na música, um dos registros 

gravados para o projeto, podemos ver o canto da música “Festa do Exú Tiriri”. Na 

canção, além de apresentar instrumentalmente uma característica alegre e de 

saudação, a letra apresenta em sua segunda estrofe, que “esse Exú de fé é quem nos 

traz axé e nos dá proteção. Ele é Exú Odara e vem nos ajudar”; reforçando a 

mensagem da música e a consequente transmissão de emoções, sendo a proteção e 

energia (axé), especificamente no trecho destacado. 

 Como apresentado na metodologia do presente trabalho, com o propósito de 

realizar justamente a melhor representação das pessoas envolvidas na filmagem, bem 
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como a busca pela fidelidade da reprodução do seu comportamento natural, foi feita 

a menor intervenção possível no ritual filmado. A equipe de gravação foi composta por 

4 pessoas, sendo duas para a operação da filmadora principal, e a checagem do som. 

As outras duas pessoas ficaram responsáveis pela filmagem, através de uma outra 

câmera, de planos mais fechados, buscando sublinhar certas respostas corporais à 

música executada.     

 Sendo assim, seguindo tais razões metodológicas, não foi feito nenhum tipo de 

direção artística ou de elementos visuais, sendo respeitado, como abordado no 

capítulo 3, tópico 3.1 do projeto, a auto-mise em scène da celebração representada, 

fazendo com que a equipe de filmagem se adaptasse às condições específicas do 

grupo. O produto final passou pela aprovação das pessoas filmadas antes de ser 

submetido à academia, já que esse tipo de produção envolve questões éticas de 

grande importância, e também por respeito a exposição de do momento sagrado em 

que as pessoas estavam envolvidas. 

 Localizada na região dos Sítios de Recreio Caraíbas, em Goiânia/GO, a casa Ilê 

Asé Fará Imorá, foi escolhida através da indicação de um professor de música do 

realizador do projeto, que é amigo de um dos seus integrantes, o que facilitou no 

contato com todos. É uma casa da nação Ketu, sendo interessante destacar que 

vários de seus integrantes são do meio universitário, incluindo professores, como por 

exemplo os nossos entrevistados Marcos e Allan, que são professores de história e 

direito, respectivamente. Marcos leciona na Universidade Estadual de Goiás, 

enquanto Allan leciona na Universidade Federal de Goiás. Tal contato dos integrantes 

com o meio acadêmico, também foi um fator que influenciou na aceitação em 

participarem do projeto. 

 Nos atentando especificamente à festividade filmada na casa, se faz necessário 

explicar que a atividade filmada não é naturalmente do candomblé, como é exposto 

por Marcos Torres, em sua entrevista. A prática é destinada à celebração dos Essás, 

em homenagem ao Orixá do pai de santo da casa; sendo realizada em um lugar 

separado do barracão (espaço destinado às práticas do candomblé). Apesar disto, o 

ritual é iniciado com uma oração e canção do candomblé, além de influenciar em 

vários outros momentos, a festa que ocorreu, em uma mistura com as práticas que 

são designadas à umbanda.  

 



33 
 

 
 

4.1 Pesquisa 

 

 Antes da realização das filmagens, o trabalho passou por um longo processo de 

pesquisa, para que o filme pudesse exibir o resultado dessa pesquisa e conhecimento 

prévio; além da pesquisa sobre o melhor método, sobre as questões éticas do filme 

documentário e também a pesquisa que pudesse auxiliar a elaboração do argumento. 

A primeira pesquisa realizada, foi justamente a grande motivadora do trabalho, como 

já abordado anteriormente. Como apresentado em uma reportagem da Carta Capital 

(2017), dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos apontam que entre 

2015 e 2017, houve uma denúncia de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. 

 Para motivos de comparação, ainda de acordo com essas estatísticas, os 

católicos são 64,4% da população brasileira e registraram apenas 1,8% das denúncias 

de intolerância. Os protestantes, 22,2% da população, registraram 3,8% das 

denúncias. Os adeptos de religiões de matriz africana (candomblé, umbanda e outras 

denominações), juntos, representam 1,6% da população. Mas são esses últimos que 

representam cerca de 25% dos denunciantes de crime de ódio e intolerância religiosa. 

 Além dessa coleta de dados, que buscava uma justificativa para realização do 

projeto, foi realizada uma pesquisa sobre o comportamento dos praticantes do 

candomblé, tendo conversado com uma série de pessoas sobre os seus costumes, 

assim como o significado de palavras e práticas, por exemplo. Foi buscado entender 

o máximo sobre a cultura candomblecista, antes da realização das filmagens. 

 Antes da autorização para das filmagens na Ilê Asé Fará Imorá, foram realizadas 

outras consultas para a definição da locação, sendo duas casas em Valparaíso de 

Goiás e uma casa em Goiânia. Mesmo com a não realização das filmagens nesses 

outros lugares, as pessoas as quais foram contatadas, forneceram informações 

importantes para a pesquisa, no que diz respeito aos seus costumes e práticas. Além 

disso, algumas delas forneceram ideias e algumas sugestões, sendo extremamente 

enriquecedor para o produto final. 

 No dia 01 de novembro de 2019, foram realizadas todas as gravações, pois a 

dependência das datas de atividades da casa, foi um dos principais problemas. A 

equipe de gravação chegou ao local aproximadamente às 22:30h (horário de Brasília 

– DF) e foi realizada mais uma pesquisa acerca do local, conhecendo toda a 

dependência da casa, assim como os espaços destinados a cada prática. Além disso, 
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foram tiradas as dúvidas restantes sobre o trabalho específico que iria ser realizado e 

também pudemos nos apresentar e conhecer as pessoas que estavam presentes. 

 

4.2 Argumento 

 De acordo com Sérgio Puccini Soares (2007), o argumento do filme 

documentário deverá, de forma resumida, responder a 6 questões principais: “O 

quê?”; “Quem?”; “Quando?”; “Onde?”; “Como?” e “Por quê?”. Devido à dificuldade na 

elaboração de um argumento “tradicional”, tendo em vista a natureza do filme 

documentário proposto aqui, as perguntas propostas por Soares (2007) foram 

separadas em tópicos em que 

O “O que?” diz respeito ao assunto do documentário, seu desenvolvimento, 
sua curva de tensão dramática. O “Quem?” especifica os personagens desse 
documentário (os personagens sociais e, se por acaso houver, os de ficção 
muitas vezes criados para auxiliar a exposição do tema), além de estabelecer 
os papéis de cada um deles. O “Quando?” trata do tempo histórico do evento 
abordado. O “Onde?” especifica locações de filmagem e/ou o espaço 
geográfico no qual transcorrerá o evento abordado. O “Como?” especifica a 
maneira como o assunto será tratado, a ordenação de sequências, sua 
estrutura discursiva, enfim, suas estratégias de abordagem. E o “Porquê?” 
trata da justificativa para a realização do documentário, o porquê da 
importância da proposta (SOARES, 2007, p. 93). 

 

4.2.1 O quê? 

 Rum Rumpi Lê se trata de um documentário sobre a utilização da música como 

um instrumento de comunicação por parte dos praticantes do candomblé, mostrando 

como a música é importante para a identidade de tal religião, sendo sugerido também 

que essa comunicação musical pode ser um bom meio de aproximação de pessoas 

fora da cultura candomblecista, aos seus praticantes. O título tem o mesmo nome dos 

três atabaques utilizados nos terreiros, dando a ideia de que o trio de instrumentos é 

quem fala e têm voz própria. 

 

4.2.2 Quem? 

 Duas pessoas participam do projeto dando entrevista, sendo elas: Marcos 

Torres, o pai de santo da casa; e Allan Hahnemann, ogã. As entrevistas buscam situar 
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o expectador no contexto do candomblé e das culturas afro-brasileiras no geral, 

tratando especificamente, sobre a música em seu cenário. O filme se dirige 

principalmente às pessoas que não tem contato com tal religião no seu dia a dia, 

estando sujeitas a interpretações equivocadas sobre os costumes de seus 

participantes assim como visões preconceituosas de suas crenças. 

4.2.3 Quando? 

 O filme documentário etnográfico se passa em 2019, ano em que enfrentamos 

uma crescente ofensiva contra as religiões de matriz africana, assim como dos casos 

de intolerância religiosa, em que essas são as principais vítimas. 

4.2.4 Onde? 

 Todas as cenas do filme documentário foram gravadas na casa Ilê Asé Fará 

Imorá, em Goiânia, Goiás. As entrevistas foram gravadas ainda dentro da chácara, ao 

lado do espaço destinado às festividades. 

4.2.5 Como? 

 As cenas das entrevistas foram gravadas em duas câmeras, uma de frente e 

aberta, em um tripé, e a outra lateral, mais focada na expressão facial dos 

entrevistados. A maneira como as câmeras são colocadas foram pensadas para dar 

maior enfoque para o que é falado, além de buscar dar mais dinamismo às entrevistas, 

para que elas não se tornem cansativas. A conversa com o Pai de Santo da casa e 

com o Ogã, servem para apresentar diferentes contextos - mas com o mesmo objetivo 

- ao espectador, reforçando as cenas mostradas. As cenas de transição foram 

gravadas para exemplificar o exercício da música dentro daquele contexto, bem como 

a sua importância para os participantes, buscando evidenciar o seu papel como um 

instrumento de comunicação tanto para fins internos quanto para fins externos. 

4.2.6 Por quê? 

 O principal interesse no desenvolvimento do projeto, foram as pesquisas em 

torno da intolerância religiosa no Brasil, em que as religiões de matriz africana são as 

que mais sofrem, estatisticamente, com a prática. A escolha na produção um 



36 
 

 
 

documentário foi pensada para que a representação dos costumes do grupo 

estudado, fosse feita da maneira mais real possível e sem interferência do realizador. 

Assim, o telespectador tem a sensação de que o que está sendo mostrado, é o mesmo 

que aconteceria se ele estivesse observando no lugar da câmera. Assim é esperado 

que ele possa entender a mensagem passada, além refletir sobre ela. 

4.3 Produção 

 

 O processo de produção do projeto envolveu a produção de imagens, 

propriamente ditas e também a realização de duas entrevistas, antes da festa na casa 

começar, com o objetivo de reforçar alguns pontos de vista e explicações sobre o que 

o documentário tenta passar. Além do processo de entrevista gravado, foram feitas 

várias consultas com diferentes pessoas presentes, sobre a opinião deles a respeito 

do assunto e como é a rotina e o funcionamento do terreiro.  

 

4.3.1 Entrevistas 

 

 Como dito anteriormente, a realização das entrevistas foi o primeiro passo 

realizado, antes das gravações do trabalho que iria ser realizado na casa. Enquanto 

andávamos pela casa, conhecendo melhor todo o seu espaço, já foram sendo 

observados possíveis lugares para a gravação das entrevistas. O espaço escolhido 

foi selecionado baseado na luz do local e pela proximidade das outras pessoas ali 

presentes, para que elas estivessem cientes e participando de todo o processo. 

 Todo esse processo teria que ser realizado antes da meia noite, horário previsto 

para o início das atividades. Previamente, já haviam sido selecionados para fornecer 

seu depoimento, o babalorixá da casa, Marcos Torres, para que ele pudesse fornecer 

o seu ponto de vista como líder da casa, ao explicar alguns conceitos e contextos 

gerais, assim como a ligação de sua religião com a música e a comunicação exercida 

por ela.  

 Em um segundo momento, como combinado, foi chamado o ogã que é também 

o primeiro alagbê14 da casa, Allan Hahnemann, para que este compartilhasse mais o 

seu ponto de vista sobre o papel da comunicação musical que a sua função exerce. 

                                                           
14 O ogã alabê tem como principal responsabilidade assumir os atabaques e entoar os cânticos sagrados no 

idioma da nação do terreiro (ketu, ijexá, jeje e angola). 
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Não obstante, também foram apresentados por ele, alguns conceitos e explicações 

sobre o candomblé e o contexto específico do trabalho dos ogãs. 

 Algumas das perguntas foram comuns aos dois entrevistados, para que o 

expectador pudesse ter mais de uma explicação sobre alguns dos temas e contextos. 

Após as perguntas, ambos foram convidados a utilizar aquele espaço para transmitir 

o recado que quisessem a aqueles possíveis praticantes de intolerância religiosa, que 

poderiam ter contato com o filme; ou mesmo a aqueles que não tem tanto contato com 

a religião. No momento da montagem, foi optada a retirada das perguntas pelo 

entrevistador, mantendo somente as respostas dos entrevistados. 

 Para o Babalorixá, foram feitas perguntas:  

1.   Nas religiões de matriz africana, a música é um item de muita importância. O 

senhor pode me explicar um pouco mais sobre a importância da música para o 

candomblé? 

2.   O senhor acredita que a música pode servir como um instrumento de 

comunicação? Porquê? E acredita também que ela pode servir para que outras 

pessoas se aproximem do candomblé e acabem deixando o preconceito de 

lado? 

3.   Eu gostaria, por favor, que o senhor explicasse um pouco mais sobre a 

festividade que vai acontecer aqui hoje, como o objetivo e a sua importância. 

4.   Goiás é um estado de enorme expressão das religiões afro-brasileiras, mas 

também é um estado com grande número de casos de intolerância religiosa, 

justamente contra essas religiões. O senhor quer dizer algo às pessoas que 

praticam esse tipo de crime? Pode usar esse espaço da maneira que preferir. 

 

 Já para Allan, as perguntas foram as seguintes:   

5.   Eu gostaria que você dissesse “quem são os ogãs” e explicasse por favor o 

papel desempenhado por vocês, assim como a importância desse trabalho. 

6.   Você acredita que a música pode servir como um instrumento de comunicação? 

Porquê? E acredita também que ela pode servir para que outras pessoas se 

aproximem do candomblé e acabem deixando o preconceito de lado? 

7.   Pode me dizer por favor, como é estabelecida a comunicação de vocês com as 

entidades, através das músicas? Como é que elas ajudam nesse processo? 

8.   Explique um pouco mais sobre os atabaques, em relação aos tipos, nomes, 
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função, etc. 

9.   Goiás é um estado de enorme expressão das religiões afro-brasileiras, mas 

também é um estado com grande número de casos de intolerância religiosa, 

justamente contra essas religiões. Você quer dizer algo às pessoas que 

praticam esse tipo de crime? Pode usar esse espaço da maneira que preferir. 

  

4.3.2 Gravação 

 

 Como mencionado anteriormente, a equipe de gravação foi formada por quatro 

pessoas sendo uma pessoa na filmadora, uma na captação do som, uma operando a 

segunda câmera e a última, monitorando a câmera GoPro instalada no local. As 

filmagens da GoPro acabaram não sendo utilizadas, devido a um erro no formato do 

arquivo gravado, impossibilitando a sua reprodução. 

 No dia 01 de novembro de 2019, a partir das dez e meia da noite, a equipe de 

gravação começou a fazer um reconhecimento do local, acompanhado pelo ogã Allan. 

Houve um período de uma hora e meia destinada à gravação das entrevistas, desde 

o momento de chegada, a apresentação das pessoas e do espaço da casa, a 

conversa inicial, e a entrevista filmada. Ao prepararmos os equipamentos e fazer os 

testes necessários, um imprevisto aconteceu com o microfone lapela, que seria 

utilizado para a entrevista. 

 Sendo assim, foram utilizados dois microfones para a captação do áudio, sendo 

um microfone boom e outro direcional. Infelizmente, devido à utilização desses 

microfones, pode ser percebido durante as respostas, a interferência do vento, por ser 

um lugar aberto, bem como dos frequentadores da casa que estavam se preparando 

para o ritual e também das que estavam assistindo à gravação. 

 O primeiro entrevistado foi Marcos Torres, o babalorixá. O segundo, então, foi o 

Allan. Depois da sua entrevista, ao ver a quantidade de minutos gravados no total, até 

então, foi descartada a possibilidade da entrevista com outros ogãs, já que nos restava 

pouco tempo até o começo da festividade. Depois da finalização das entrevistas, nós 

tivemos um momento para instalar as câmeras no espaço da celebração, enquanto 

os participantes realizavam uma etapa do processo que não poderia ser filmado. 

 Outro pedido dos frequentadores da Ilê Asé Fará Imorá, em relação à o que não 

poderia ser filmado, foi o de preservar a identidade de quem estava recebendo os 
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orixás, já que as entidades não gostam de ser filmadas, segundo os frequentadores. 

Assim, foi tomado o devido cuidado durante a definição dos ângulos utilizados, bem 

como a seleção das cenas no momento da montagem; não utilizando as cenas em 

que os rostos de tais pessoas apareciam. 

 Tal questão sobre o consentimento ou não do que pode ser filmado e 

apresentado, se encaixa diretamente na discussão de Bill Nichols que parte de seu 

questionamento sobre “por que as questões éticas são fundamentais para o cinema 

documentário?”. Se pode considerar, aqui, que o filme resultado deste projeto é 

baseado na interação tripolar entre o cineasta, atores sociais e espectador, em que 

ainda segundo a definição do autor, é um caso em que “eu falo deles para você” 

(NICHOLS, 2010, p. 45).  

 Essa relação entre o cineasta e as pessoas filmadas, exige negociação e 

consentimento, reforçadas pelo autor pela visão de que 

 

Suposições sobre as relações que deveriam existir entre os três percorrem 
um longo caminho para determinar o tipo de vídeo ou filme documentário 
resultante, a qualidade da relação que ele tem com seus temas e o efeito que 
exerce no público. [...] a questão subjacente quanto ao que fazer com as 
pessoas persiste como questão fundamental da ética do cinema 
documentário (NICHOLS, 2010, p. 46). 

 

 Por conseguinte, para a construção da relação com as pessoas filmadas, em um 

primeiro momento, foi pedida a autorização do pai de santo, para que pudéssemos 

visitar e filmar o local. Algumas exigências já nos foram passadas, indicando o que 

poderia ou não poderia ser filmado. Ao chegarmos na casa, o ogã Allan apresentou a 

equipe de gravação a aqueles que estavam presentes. O realizador fez uma breve 

apresentação do tema, das intenções do documentário e do método, sendo bem 

recebido por todos. Para ilustrar melhor o enquadramento escolhido para a 

preservação da identidade de algumas das pessoas envolvidas, podemos ver o 

enquadramento principal na figura 4 e o secundário, na figura 5 a seguir: 
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Figura 4 – Enquadramento principal

 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 5 – Enquadramento secundário 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Retomando o conceito de sublinhamento e da escolha de fios condutores, 

apresentados por Claudine de France (1998), foi feita a escolha de manter um 

enquadramento mais fechado mesmo ao filmar os ogãs, que cederam a autorização 

para que fossem mostradas as suas identidades. O propósito da escolha foi destacar 

os atabaques, mostrando-os como o focus principal daquela atividade, para que a 

atenção do espectador se volte para a execução dos toques e da interação que ocorre 

em volta do instrumento, como no exemplo da figura 6. 
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Figura 6 – Enquadramento dos atabaques 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Finalmente, após a coleta do material ter sido suficiente, a equipe de gravação 

dedicou um tempo à interação com as pessoas envolvidas, através de mais conversa, 

comendo e bebendo, além de escutar histórias contadas por diversos deles. Por 

último, foi feito um convite a um dos integrantes, que fosse até um dos atabaques e 

tocasse com outras duas pessoas da casa, para que a experiência pudesse ser vivida 

o mais próximo possível, sendo extremamente enriquecedor para a pesquisa e a 

execução deste relatório. 

 

4.4 Roteiro de montagem 

 Após as filmagens, foram estudadas 1:15h de material gravado para a realização 

do corte bruto, que resultou em um arquivo com aproximadamente 53 minutos. A partir 

do corte bruto, foi feito o roteiro de montagem, tendo como objetivo a definição de 20 

minutos de filme, sendo essa a sua duração final.  

  

TEC ou Cena Áudio Vídeo 

ABERTURA Música Canto de 
Oxum/Inscrição - Maria Bethânia 

Tocha acesa. 

ABERTURA Música Canto de 
Oxum/Inscrição - Maria Bethânia 

Notícias sobre intolerância 
religiosa pelo Brasil. 
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ABERTURA Áudio retirado de uma das 
cenas: ‘’[...] uma festa na rua, 

aberta, para quem quiser 
chegar.’’ 

Rum Rumpi Lê 

INTRODUÇÃO Som emitido pelo ritual 
realizado: toques de atabaque, 

passos, pessoas cantando. 

Plano americano, focado 
em três pessoas que 
tocam os atabaques. 

ENTREVISTAS Voz de Marcos Torres. Plano médio fechado no 
entrevistado. 

ENTREVISTAS Voz de Allan Hahnemann. Plano médio fechado no 
entrevistado. 

TRANSIÇÃO Alternância entre voz de Marcos 
Torres e Allan Hahnemann. 

Plano médio fechado nos 
entrevistados. 

TRANSIÇÃO Alternância entre voz OFF de 
Marcos Torres e Allan 

Hahnemann. Ao fundo, som 
emitido pelo ritual realizado: 
toques de atabaque, passos, 

pessoas cantando. 

Plano americano, focado 
em três pessoas que 

tocam os atabaques. Plano 
americanos nos médiuns 
em processo de transe. 

ENCERRAMENTO Música ‘’Festa do Exu Tiriri’’. Plano americano, focado 
em três pessoas que 

tocam os atabaques. Plano 
americanos nos médiuns 
em processo de transe. 

ENCERRAMENTO Música ‘’Festa do Exu Tiriri’’. Tela preta: ‘’Quando o 
atabaque fala, a alma 

escuta e o corpo.’’ 
responde. 

CRÉDITOS 
FINAIS 

Música de percussão e 
atabaques. 

Créditos finais. 

 

4.5 A prática da montagem 

 O processo prático da edição do filme, na tentativa de seguir o pensado roteiro 

de montagem, foi iniciado no dia posterior as gravações, dando início a uma série de 

três tentativas de montagem até a definição do corte fina. Ao considerarmos as etapas 

da construção de um discurso retórico, como citado anteriormente, a importância do 

cuidado com a edição e da revisão do filme editado se dá pelo foco nas etapas de 

organização dos argumentos reunidos (disposição) e de (elocução), onde de fato é 
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redigido o melhor discurso possível. 

 A realização do primeiro processo de montagem, se deu após a realização do 

corte bruto, em que haviam mais de 50 minutos de imagens, como citado 

anteriormente. Essa primeira tentativa se deu com um objetivo de organizar melhor as 

ideias apresentadas pelos entrevistados, escolhendo as partes relevantes das 

respostas dadas, retirando os momentos de repetição ou momentos muito prolixos. 

Além dessa organização, foram definidas as cenas de transição a serem utilizadas no 

filme, adaptando os cortes aos momentos em que os rostos das pessoas 

representadas, não apareciam. Nesse primeiro momento, foram escolhidas as 

imagens da festa a serem utilizadas, mas a princípio, não foram definidas as músicas 

que seriam reproduzidas. 

 Com a finalização da primeira montagem, foram realizados novos estudos sobre 

o que havia sido selecionado, assim como o processo de organização dos argumentos 

e a sua revisão. Essa análise das filmagens se mostrou extremamente importante 

para o processo de argumentação e de reconhecimento do que realmente era 

necessário estar presente no filme e o que poderia ser adaptado, se considerado a 

ideia inicial do roteiro. Assim, foram feitas também algumas exibições para pessoas 

distintas, com o intuído de ter as suas impressões e poder extrair visões diferentes 

sobre o que estava sendo lapidado, o que ajudou na compreensão do que realmente 

necessitava de mais atenção no processo de exibição dos resultados, assim como o 

que precisava de mais explicação ou o que tinha ficado repetitivo. 

 Com o feedback apresentado, foi realizada uma segunda tentativa de 

montagem, trazendo correções apontadas pelas pessoas que haviam assistido à 

primeira versão, assim como algumas correções técnicas notadas pelo realizador. 

Tais ajustes técnicos incluíam a correção de cor, já que na imagem das filmadoras 

utilizadas, foi notada uma diferença entre as imagens; assim como alguns ajustes de 

áudio, visando minimizar os efeitos do problema técnico enfrentado pela interferência 

de sons externos aos que eram pretendidos captar. Além disso, as músicas cantadas 

e tocadas foram melhor estudadas, para uma definição de quais entrariam no corte 

final e quais poderiam ser encurtadas ou utilizadas em um plano de fundo. 

 Na produção da segunda edição, foram corrigidos grande parte dos problemas 

técnicos, sendo feito um ajuste nas faixas de áudio das entrevistas, para a menor 

interferência no som do vento, o que atrapalhava a compreensão; além do ajuste das 



44 
 

 
 

cores das filmagens (com o máximo de preservação das cores naturais, para que não 

houvesse nenhum tipo de prejuízo à reprodução dos objetos filmados). Também 

nessa montagem, alguns ajustes nas ordens das entrevistas foram feitos, assim como 

algumas mudanças na disposição das cenas de transição, buscando uma maior 

fluidez nas transições e no raciocínio a ser seguido. 

 A segunda versão apresentou algumas mudanças significativas, como por 

exemplo, a adição de duas colunas pretas na imagem com o objetivo de ajudar na não 

identificação das pessoas representadas, pois assim não foi mais necessário fazer 

cortes na imagem, ao tentar não mostrar o rosto de algum envolvido. Essa adaptação 

fez com que fossem aproveitados mais tempo de cena e também melhorou o fluxo 

dos planos, sendo feitas menos interrupções. Dessa maneira, foi possível a utilização 

da cena representada na figura 7, por exemplo, em que agregou valor ao mostrar parte 

da decoração do local e um pouco mais da relação das pessoas em transe com 

aqueles que estavam ali para a celebração. 

Figura 7 – Resultado da adição de colunas 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Como parte da observação feita pelas pessoas que assistiram a primeira versão 

do produto, também foram reduzidas as quantidades de cenas que utilizavam o plano 

de base ou principal (figura 4), para a valorização das cenas em que davam mais 

destaque aos atabaques e ao movimento das mãos dos ogãs, que foram cenas 

captadas pela filmadora móvel; já que para a gravação do plano de base, houve uma 

limitação em relação ao espaço pois era necessário que a filmadora principal ficasse 
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próximo aos instrumentos, uma vez que ela possuía um microfone mais adequado 

para a captação do som, a maior importância do projeto. 

 Mais uma vez, foram realizadas várias reproduções da versão, sendo 

observados vários pontos a melhorar, com um foco de cada vez. Assim, foram feitas 

mais algumas observações técnicas, como o tempo de duração de algumas cenas e 

o momento de corte de cada uma delas, além qualidade do áudio em cada momento 

chave. Novamente, o filme foi reproduzido para as mesmas pessoas do processo 

anterior, para que elas acompanhassem a sua progressão e o que ainda poderia ser 

melhor desenvolvido, como a explicação de algum ponto específico através das 

entrevistas ou algum plano que poderia exemplificar melhor o ambiente do trabalho 

realizado na Ilê Asé Fará Imorá. 

 Com o aprendizado pelo feedback dos espectadores selecionados e também 

através da análise das imagens pelo seu realizador, foi proposta uma última versão 

de corte para o filme. A terceira versão foi realizada após mais uma leitura dos 

capítulos anteriores do presente projeto, para que fosse revisada a metodologia e as 

questões apresentadas, assim como as anotações dos espectadores e do cineasta 

do filme. Para a construção da versão, foram feitos mais alguns ajustes na ordem das 

falas dos entrevistados, para que eles pudessem apresentar um raciocínio crescente; 

ajuste nos tempos de cada plano, alongando os necessários e encurtando os que 

pudessem ser encurtados sem nenhum prejuízo ao objetivo proposto. Também foram 

adicionados os créditos e a frase pensada para a conclusão do filme. 

 Desta maneira, após mais um processo de revisão, acredita-se que foi atingida 

a melhor versão de montagem das imagens passíveis de serem aproveitadas, levando 

em consideração o limite de tempo proposto para o projeto final, que era de 20 

minutos. Tal versão, tendo sida apresentada aos frequentadores da casa Ilê Asé Fará 

Imorá, através do ogã Allan Hahnemann, foi aprovada pelos participantes. Assim, o 

filme será apresentado e reproduzido no ambiente acadêmico no primeiro momento, 

tendo os seus limites de utilização definidos pelas pessoas representadas nele.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É necessário compreender a posição social em que os grupos de candomblé 

estão localizados, assim como entender melhor a importância das suas manifestações 

para a manutenção de sua identidade e cultura, a fim de combater o preconceito 

contra as suas raízes e práticas. A expressão da música de tais grupos e a sua 

consequente comunicação, é um dos melhores canais de resistência que essas 

pessoas possuem, considerando que a música é uma linguagem que pode atingir a 

todos, como demonstrado no presente trabalho. 

 A busca pela compreensão do processo de comunicação que a música exerce, 

é alvo dos estudos de diferentes áreas da comunicação. Aliada a isso, uma das 

maneiras de conseguir transmitir assuntos sensíveis e de ordem social, é através da 

produção audiovisual, sendo no caso do presente projeto, pela produção de um filme 

documentário. Assim, ideia central é a exposição do resultado de uma pesquisa 

prévia, para a apresentação de uma realidade que a maioria dos espectadores não 

conhecem. 

 Baseado no princípio apresentado por Claudine de France (1982), em que a 

prática da antropologia fílmica e o material abordado por esse tipo de produção é a 

própria cultura, é um dos objetivos do projeto trazer a familiaridade com uma cultura 

diferente da cultura dominante no Brasil, além do já explicitado conhecimento sobre o 

processo de comunicação musical. Assim, através dessa criação de familiaridade com 

uma cultura marginalizada, busca-se a consequente diminuição do preconceito em 

relação aos citados grupos e a prática de intolerância religiosa, especificamente.  

 Apesar dos esforços para a produção de um filme que busca o convencimento 

do espectador por uma linha de pensamento específico, é sabido que a interpretação 

do filme e das imagens representadas estão sujeitas a vários resultados diferentes, 

dependendo do repertório pessoal de cada espectador e também de como ele 

enxerga uma nova realidade, bem como a sua aceitação ao novo. Além disso, 

entende-se também que a lei de saturação da imagem, pontuada por Claudine de 

France (1998), é responsável por uma grande variável da interpretação da imagem 

animada, podendo não ter o mesmo efeito para quem assiste. 

 Buscou-se o respeito às pessoas representadas no produto final, durante todo o 

projeto. Afinal, o documentário produzido tem como intuito, também, servir como uma 

ferramenta de intervenção social a ser utilizada justamente pelas pessoas 
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representadas. Sendo assim, a preocupação com os limites éticos do documentário 

esteve presente durante todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção; 

tendo o produto final, passado pela aprovação das pessoas representadas. 

 A discussão proposta aqui está longe de um fim rígido e conclusivo, pois se trata 

justamente de áreas do conhecimento muito abertas à subjetividade e padrões não 

definidos de maneira engessada. Sendo assim, dentro dos objetivos iniciais 

propostos, acredita-se que o intuito do projeto foi concluído ao trazer para o 

conhecimento social geral, as práticas de um grupo marginalizado historicamente. 

 Durante a produção do filme, as propostas foram se adaptando e se moldando 

de acordo com as restrições que apareceram, assim como novas visões sobre 

determinados assuntos. Ao observar atentamente as gravações, durante as 

realizações dos cortes, também foi observado um caráter abordado por Luc de 

Heusch (1962) da análise do material captado pela câmera; sendo esta última uma 

ótima corretora de impressões, tendo sido feitas novas descobertas através do filme 

de exposição. 

 Os resultados mensuráveis a curto prazo foram alcançados, como a realização 

da documentação de uma realidade a que poucos tem acesso; a exposição de uma 

problemática social e a apresentação de um novo ponto de vista, tendo sido as 

maiores contribuições do trabalho. Outros resultados como a real conscientização de 

pessoas fora do meio acadêmico, o aumento da pesquisa sobre a cultura do 

candomblé e de outras religiões de matriz africana, fogem da atual capacidade de 

mensuração do seu realizador, assim como a restrição do tempo. 

 Com certeza a manutenção do tempo foi o fato mais complicado na realização 

do projeto, pois além da não compatibilidade na agenda das festividades e trabalhos 

nos terreiros pesquisados para a filmagem, se houvesse mais tempo para a análise e 

edição do filme, talvez um melhor estudo das imagens coletadas fosse realizado e 

novas camadas fossem descobertas. Assim, vale ressaltar a importância da análise 

das imagens por cada espectador, por várias vezes se possível; para que este faça 

novas descobertas e tenha novas discussões sobre o assunto, gerando o debate 

necessário.  

 A limitação técnica em relação aos aparelhos para a captação de som, foi o maior 

problema enfrentado no dia da gravação do material, já que a qualidade do áudio era 

a maior preocupação, sendo ele o principal foco da captação. Apesar disso, a 
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utilização de outros dois microfones e a posterior edição das faixas de áudio foram 

suficientes para evitar maiores problemas ao entender a mensagem que era 

transmitida. 

 Por fim, vale a pena reiterar a importância da reflexão sobre o tema e produto 

propostos. O processo de descoberta se dá além dos aproximados 20 minutos em 

que acompanhamos o desenrolar do filme, sendo este só o começo. É necessário a 

revisão do papel social desempenhado, da posição em que nos encontramos na luta 

contra o preconceito e discriminação, até mesmo da espiritualidade como um todo, 

para aqueles que acreditam. Que este trabalho valha de ponto de partida para outros 

novos projetos, novas discussões, novas pesquisas e novas descobertas incríveis 

sobre quem está ao nosso lado. 
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