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A cultura é um sistema simbólico orientador das ações humanas. Foi a nossa 

capacidade de simbolizar a experiência vivida que nos diferenciou das outras espécies. Os 

objetos empíricos, sons, gestos, rituais, instrumentos de trabalho, alimentos, não são apenas 

respostas às nossas necessidades básicas, eles comunicam mensagens, possibilitam 

interações entre pessoas. A cultura funciona em uma comunidade humana de maneira 

análoga ao sistema linguístico. Enquanto conjunto de expressões sonoras, vocalizadas, a 

língua é decodificável apenas pela comunidade de fala. Da mesma forma, as ações humanas 

orientam-se pelos códigos informados pela cultura.  

Os atos humanos são linguagens carregadas de sentido. Um tique nervoso, mecânico, 

nada informa, mas uma piscadela apresenta múltiplos significados, compreensíveis quando 

nos reportamos ao contexto em que foi praticada (Geertz, 1978). Os suportes empíricos da 

cultura, roupas, anéis, brincos, pulseiras, amuletos, são facilmente observáveis, mas os 

sentidos que transmitem não podem ser apreendidos diretamente, é preciso, situá-los no 

universo da cultura. Como nascemos e vivemos imersos em uma cultura particular 

raramente nos distanciamos para observá-la. Geralmente a assumimos como um dado 

natural.  

O conceito de cultura afro-brasileira que propomos é tributário da concepção de 

cultura enquanto linguagem simbólica. Concebemos a cultura afro-brasileira como um 

sistema simbólico orientador das práticas sociais referenciadas em princípios ancestrais 

africanos. Estes princípios, conforme esclarecem Mintz e Price (2003), têm funcionado na 

diáspora como elementos de uma sintaxe. Os referenciais simbólicos são acionados de 

maneira seletiva e contextual, em um ambiente mutável. As práticas culturais afro-
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americanas, embora orientadas pelos referenciais africanos, não são, portanto, reproduções 

ou cópias de África nas Américas, mas reelaborações, de caráter dinâmico, flexível, 

plástico e em constante mutação. 

A concepção de cultura que apresentamos toma como analogia o paradigma 

linguístico. Pensar a cultura a partir deste paradigma trouxe enormes ganhos para a 

Antropologia. A primeira ruptura que tal perspectiva possibilitou foi o abandono das 

concepções evolucionistas. O evolucionismo concebia as culturas dos povos extraeuropeus 

como sendo de natureza inferior, situadas em um estágio anterior de desenvolvimento 

quando comparadas à cultura europeia. Assim, todas as práticas estranhas aos europeus 

foram classificadas como primitivas. A cultura europeia foi situada no ápice do 

desenvolvimento humano e a tecnologia tomada como principal critério para se aferir o 

grau de evolução de um povo. Devemos a Edward B. Tylor a formulação do primeiro 

conceito de cultura (1871). O autor agregou a esta categoria ideias importantes. Cultura foi 

definida como uma faculdade especificamente humana e complexa, que incluía 

conhecimentos e técnicas transmitidas pelos homens. Mas Tylor manteve ainda as noções 

de hierarquia e evolução como fundamentos do conceito.  

A adoção posterior do modelo linguístico pela Antropologia possibilitou o 

desenvolvimento da perspectiva relativizadora no entendimento das culturas. É bem 

verdade que os etnógrafos clássicos, Franz Boas e Bronislaw Malinowski, já haviam 

trilhado este caminho. Autores como Claude Lévi-Straus e Clifford Geertz, iriam, contudo, 

radicalizar a dimensão simbólica da cultura, concebendo-a como uma forma particular de 

linguagem.  Do ponto de vista linguístico não existem línguas superiores, todas possuem 

uma estrutura interna, uma organização própria. Constituem-se enquanto sistemas que 

possibilitam a comunicação humana. Os antropólogos concluíram que não existem também 

culturas superiores, mas apenas diferentes. Língua e cultura derivam da função simbólica, 

uma especificidade humana (Lévi-Strauss, 1985).  

A classificação dos povos a partir do critério da língua se impôs como uma solução 

importante no campo da Antropologia. Como toda língua possui uma estrutura peculiar, foi 

possível classificar diferentes povos a partir deste critério, sem, contudo, hierarquizá-los.  
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Sabe-se também que uma língua é sempre derivada de um ramo ancestral comum, 

concebido como tronco linguístico. Percebeu-se igualmente que as línguas humanas se 

transformavam ao longo do tempo. Tornou-se possível identificar línguas mais próximas do 

tronco ancestral comum e outras mais distanciadas. As línguas aparentadas foram 

classificadas como pertencendo a uma mesma família linguística. A partir deste critério foi 

possível aos estudiosos agrupar povos pertencentes ao mesmo tronco linguístico, povos que 

falavam a mesma língua e povos que falavam línguas aparentadas.  

O critério da língua nos auxilia a classificar as diferentes sociedades africanas, a 

concebê-las como unidades na diversidade. Identificamos na África três grandes unidades 

linguísticas:  

1- a Afro-asiática, outrora denominada camítico-semítica;  

2- a Niger-Congo (iorubá, fulani, ibo, fon e outras), classificada historicamente como 

Sudanesa, universo este caracterizado pela grande fragmentação linguística;  

3-  a área Banto onde se verifica maior unidade linguística;  

4- a Khoisan, pequena área onde se encontram os hotentotes e bosquímanos.  

 

A distribuição espacial dos povos africanos coincide em grande parte com o mapa 

linguístico. Para o estudo da cultura afro-brasileira interessa-nos diretamente os grupos 

linguísticos iorubá, fon e banto, pois foram destes acervos sociolinguísticos que 

procederam, à época da escravidão, a maioria dos africanos para o Brasil.  

Os bantos se distribuem por toda a extensão da África, situada a partir da República 

dos Camarões até o extremo sul. Apenas os bosquímanos e os hotentotes, presentes nesse 

amplo espaço geográfico, falam línguas diferentes do tronco linguístico banto. O termo 

banto foi cunhado a partir dos estudos de W. Bleck. Em 1860 este pesquisador percebeu 

que existiam entre as línguas dos povos da África Central e Austral semelhanças 

estruturais. Notou também a presença de uma partícula comum, ntu, que significava 

homem, enquanto o termo banto era utilizado como plural, isto é, homens.  

Além das semelhanças linguísticas os bantos compartilhava semelhanças quanto à 

organização social e concepções religiosas. A religião banto possuía como característica 
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central a flexibilidade. Inexistia no sistema religioso um controle sacerdotal ou ortodoxia 

rígida. O culto aos ancestrais apresentava-se, porém, como um princípio geral. Nzambi 

Mpungo era “considerado o deus maior e criador do universo”, mas também era concebido 

como “ancestral original do primeiro humano”. Seguindo-se a lógica da descendência, os 

ancestrais estariam mais próximos do ser supremo, por isso a razão em cultuá-los. Os 

bantos desenvolveram um sofisticado sistema de culto aos ancestrais. Acreditavam que os 

antepassados da linhagem de um homem vigiava seu comportamento e o punia por 

qualquer desvio que cometesse (Radcliffe-Brown e Ford, apud Kagame, 1975, p. 132). 

 

[Entre os Bacongo]... Os defuntos têm sua aldeia à maneira dos vivos... Na aldeia, os 

antepassados possuem casas e campos... Os antepassados são os senhores e proprietários da terra 

e da água, das florestas e do sertão, com todos os animais que neles vivem e as palmeiras de 

vinho que neles crescem. Possuem igualmente as terras de cultura e elas produzem abundantes 

colheitas se eles assim permitirem. Se algum indígena quiser abater ou incendiar uma antiga 

floresta para nela fazer um campo de mandioca ou de milho, deverá certificar-se previamente das 

disposições dos antepassados por uma pequena prova chamada kifudikila (Van Wing, apud 

Kagame, 1975, p. 131). 

  

 Os estudos históricos de Thornton (2009) revalaram que a cosmologia religiosa banto 

convivia com a ideia de espíritos perigosos ou inferiores. As concepções de ventura e 

desventura integravam este universo sagrado (Mello e Souza, 2002), como consequência, 

desenvolveu-se um complexo religioso específico, que visava assegurar proteção contra os 

infortúnios. De acordo com Thornton, pequenos santuários contendo objetos de proteção 

(nkisi) foram edificados por diferentes povos bantos.  

A estrutura social banto fundamentava-se no parentesco. As unidades familiares 

integravam linhagens, em geral patrilineares, estas se filiavam a clãs, que uma vez 

reunidos, davam origem a reinos. A hipótese para a grande unidade cultural verificada na 

área banto é que estes povos teriam iniciado a expansão territorial por volta de 1500 a.C. Os 

pioneiros eram grupos de agricultores que conheciam a cerâmica e instrumentos de pedra. 

O ponto de partida foi a região onde hoje se situa a República dos Camarões. Por meio de 

alianças políticas, casamentos exogâmicos e guerras de conquista, os bantos foram 

agregando outros grupos étnicos à estrutura social (Ngou-Mve, 1994). Na área bantofone 
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identificamos historicamente a formação de grandes reinos, como o Reino do Congo e 

Zulu.  

Na área linguística Niger-Congo, que engloba parte da África Ocidental, também se 

observa a formação de grandes reinos, como o de Gana, Mali e Songai. Os pequenos reinos 

dos Iorubás e o antigo Reino do Dahomé, este sob a hegemonia do grupo linguístico fon, 

são também importantes, especialmente porque, os grupos étnicos que abrigavam, foram 

fundamentais no desenvolvimento da religiosidade afro-brasileira. A religião dos fon e 

iorubá apresentam semelhanças internas, embora o culto aos voduns dos fon comporte 

distinções em relação aos orixás iorubanos.  Os voduns expressam, por exemplo, vínculos 

de pertença mais sólidos com a família ou a linhagem, enquanto os orixás se vinculam de 

maneira mais direta às comunidades locais. Os iorubás, embora dispersos por uma vasta 

área geográfica, compartilhavam uma mesma língua. A mitologia de origem da cultura na 

cidade de Ilé-Ifé e o herói fundador Oduduwá eram dois outros elementos que os unia. Os 

iorubás dividiam-se até 1800 em subgrupos que circunscreviam reinos e cidades como Oyó, 

Ijexá, Ijebu, Egbá, Ketu, Ekiti. Determinados orixás assumiam importância maior em 

reinos, cidades ou comunidades específicas. O orixá Xangô, por exemplo, era amplamente 

cultuado em Oyó (Adekoya, 1999).  

Outro importante complexo religioso situado na África Ocidental, à época da diáspora 

escravocrata, era o islã. Povos islamizados como os haussa tiveram papel fundamental nas 

dinâmicas sociais locais. As ações religiosas e políticas que empreenderam, especialmente 

a prática da jihad, se estenderam ao Brasil. Durante o grande fluxo de escravos da Costa 

Ocidental da África para a Bahia, verificado entre 1770 e 1850, muitos haussa aqui 

aportaram, sendo internamente denominados malês. Nas primeiras décadas do século XIX 

os haussa foram responsáveis por grandes rebeliões em Salvador, registradas pela 

historiografia como Revolta dos Malês.  Os termos aplicados aos africanos por 

colonizadores, missionários e administradores não correspondiam, portanto, aos etnômios, 

isto é à forma como os próprios africanos se autoclassificavam. Os europeus utilizavam a 

categoria nação para se referir a grupos étnicos que desconheciam, sob este rótulo incluíam 
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deferentes etnias. Assim, os haussa foram classificados como malês, os iorubá como nagôs 

e os fon, rotulados de jejes. 

 

A música nas culturas africanas  

  

A música é um fenômeno universal na África. 

[Entre os Shona]... A música fazia parte integrante da vida social, domínio em que havia 

penetrado a ponto de ser indispensável a diversas atividades, como curas, casamentos, funerais, 

lavouras, partos, ritos iniciáticos e uma infinidade de acontecimentos. Acreditava-se que o 

instrumento propriamente dito fosse capaz de projetar seu som em direção ao céu e de estabelecer 

ligação com o mundo dos espíritos, criando assim um laço entre as atividades dos vivos e o mundo 

dos antepassados (Soyinka, 1982).  
 

Existem povos na África que utilizam como meio de expressão musical 

exclusivamente a voz. A maioria, contudo, utiliza uma variedade de instrumentos musicais. 

Sob as mais diferentes formas, a música encontra-se imersa na cultura. As sociedades 

africanas não concebem, porém, a música como prática autônoma. Sequer dispõem de um 

termo específico para este fenômeno. Empregam para tanto palavras emprestadas do inglês, 

francês ou português: music, musique, música. A música resulta sempre de concepções 

ordenadas pela cultura. Existem tambores que imitam os tons da fala e são capazes de 

transmitir mensagens, como, por exemplo, o dundum. Instrumentos musicais, escalas, 

ritmos, melodias, aparecem como produtos de um sistema simbólico mais amplo que 

orienta a prática musical.  

A música africana encontra-se radicalmente imersa no universo da cultura. Trata-se 

de um sinal distintivo, pois geralmente as sonoridades musicais informam que algo de 

diferente ocorre na vida ordinária. O código musical simboliza a realização de uma 

atividade importante. O nascimento, morte, coroação de um rei, atividades de trabalho, ritos 

religiosos, entre outros. A música é, portanto, um elemento de cultura, não podendo ser 

analisada de forma separada, enquanto simples estrutura sonora. Por isso o etnomusicólogo 

Kazadi Wa Mukuna definiu a música africana como música-evento, por ser de natureza 

coletiva, diferentemente da tradição ocidental, baseada no evento-música, expressão 

individual e singular.  
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Com o conceito de música-evento o etnomusicólogo procura chamar a nossa atenção 

para o fato de a música africana se inscrever nos espaços da comunidade. Realizar-se 

enquanto prática coletiva propiciadora de diferentes formas de sociabilidades. Este é de fato 

um princípio caro aos africanos, que, em geral, têm no grupo de parentesco o fundamento 

da estrutura social. A música surge, nestes casos, como um elemento essencial nas reuniões 

comunitárias. Para os povos bantos “a vida é a existência da comunidade; é a participação 

na vida sagrada (...) dos ancestrais (...) uma extensão da vida dos antepassados e uma 

preparação de sua vida para que ela se perpetue nos ancestrais” (Mulago, apud, Nei Lopes, 

p. 1988, p.126). Nas reuniões coletivas o ideal de “existência em comunidade” se faz 

presente. Podemos interpretar este dado segundo a perspectiva de Sidney Mintz e Richard 

M. Price (2003), como um dos elementos da gramática africana reelaborado na diáspora. 

Do ponto de vista destes autores a cultura ancestral africana foi recriada nas Américas a 

partir de princípios simbólicos orientadores, resignificados na interface com as culturas 

ocidentais.  

O princípio da complementaridade (Wa Mukuna, 1985) pode ser tomado como 

expressão simbólica do fazer musical, que é também de natureza coletiva. A música não 

apenas possibilita e instaura formas de sociabilidade, o música-evento, mas é ela mesma 

uma criação coletiva. A repetição de um ciclo rítmico de base, normalmente executado por 

um idiofone possibilita na prática musical africana a participação dos demais instrumentos. 

Por meio de palmas, respostas vocais aos solistas, danças, improvisos, desafios, as noções 

de coletividade e complementaridade são atualizadas. As rodas de samba de fundo de 

quintal, realizadas pelas classes populares no Brasil, seriam, do nosso ponto de vista, casos 

exemplares. A função social da música e o espírito de coletividade se materializam, 

portanto na diáspora, nas reuniões entre parentes e amigos, em festejos de aniversários, 

ritos e cortejos congadeiros, rodas de capoeira, ensaios de escolas de samba.  

 A compreensão da música africana no contexto da cultura nos remete a outro 

princípio fundamental.  Trata-se da oralidade ou da tradição oral (Vansina, 1980). 

Diferentes pesquisadores constataram que os múltiplos saberes nas sociedades africanas são 

apreendidos por meio da palavra. Notam os estudiosos que as narrativas orais, mitos, 
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provérbios, poemas, música, saberes científicos, têm persistido, mesmo após a adoção da 

escrita alfabética, sob os fundamentos da oralidade (Hampatê Bâ, 1980). Para este autor as 

sociedades africanas são “sociedades da palavra”, nelas o conhecimento ancora-se na 

memória dos anciãos, são estes os “guardiões” dos diferentes saberes.  

O aprendizado musical encontra-se neste mesmo sentido inscrito na memória. A 

experiência tátil, auditiva, pessoal e sensitiva, é que possibilita a musicalização. Em 

determinadas situações os músicos podem se apresentar enquanto grupos destacados da 

sociedade, porém, as funções que exercem são de natureza social. Um exemplo 

amplamente conhecido é o dos griots, membros de uma casta de músicos que executa um 

instrumento conhecido como kora. Além de músicos exímios estes indivíduos atuam como 

guardiães da palavra. Memorizam fatos, reproduzem genealogias, narram aspectos 

históricos das comunidades enquanto executam o kora. Os griots tiveram papel importante 

ao longo da história das sociedades africanas, em especial, daquelas situadas nas regiões 

onde hoje se encontram os Estados do Mali e Senegal. Os griots djeli ao viajarem pelas 

aldeias africanas procuravam obter o máximo de conhecimentos sobre as comunidades 

locais. Memorizavam a história e decoravam genealogias das pessoas e dos chefes 

importantes, colocando-se como cronistas e “guardiães da memória”.  

Embora o continente africano seja marcado pela diversidade em termos de estruturas 

culturais, podemos destacar, portanto, princípios nucleares. Alguns destes princípios são 

recorrentes na arte africana em geral. As ideias de movimento e assimetria presentes na arte 

encontram eco na música. Para muitos pesquisadores são características gerais da arte 

africana o princípio do movimento e a recusa à reprodução exata do real. Diferentemente da 

arte ocidental de matriz grega, que sempre enfatizou a métrica, a proporcionalidade, a 

estética africana se fundamenta no conceito de movimento (Bastide, 1945). As máscaras e 

estatuetas geralmente apresentam medidas desproporcionais em relação ao real, porém, isso 

não decorre de um problema técnico de reprodução da realidade, mas sim da necessidade 

de enfatizar um elemento peculiar da realidade. A representação de Iemanjá é exemplar. A 

característica mater é expressa através de reproduções em que se valoriza o ato de 

amamentar, exagerando-se, nesse sentido, as dimensões dos seios. 
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Na música os aspectos do movimento e assimetria também estão presentes. Os ritmos 

africanos são, segundo a concepção ocidental, sincopados. O tempo forte não recai na 

“cabeça do tempo”, mas sim nos contratempos. Tal característica pode ser verificada 

inclusive em gêneros afro-americanos, como o reggae e o samba. A dimensão percussiva é 

complementar à complexidade rítmica e à valorização do movimento. Esse aspecto é 

recriado no rap, especialmente por meio dos scratches, na congada, exprime-se nas gungas 

e patangomes, no samba é ressaltado pelos ganzás.  A dimensão percussiva é sem dúvida 

central, pois além da valorização do ritmo, da pulsação, é preciso que sejam acrescentadas 

ranhuras, sons de guizos, chocalhos, entre outros. Os guitarristas de blues introduziram com 

tal finalidade as dedeiras metálicas. Desta forma procuraram assegurar os efeitos 

percussivos. No gospel, o ritmo dos tambores foi mantido por meio das palmas. Os 

exemplos confirmam algo que o autor Roland de Candé (1994) traduziu bem ao analisar a 

proposta estético-musical africana, isto é, que a música sem a percussão “é como uma sopa 

insípida”. Sabemos que nas rodas de samba os efeitos percussivos ganham destaque de 

maneira até mesmo espontânea. A improvisação na mesa de bar, os efeitos sonoros das 

caixas de fósforos, pratos, latas com sementes ou pedrinhas surgem de maneira 

inconsciente.  

A estrutura do canto também reforça a ideia de participação coletiva ao reafirmar a 

noção de evento-música. A estrutura básica solo-coro propõe geralmente a participação do 

grupo. Conforme nos diz Kazadi Wa Mukuna (1985),  

1° existem alguns cantos que são assumidos apenas pelo solista;  

2° aqueles que são divididos entre o solista e o coro (nesse caso o solista entoa a 

melodia e o grupo a completa);  

3° existem aqueles entoados em uníssono pelo grupo. Essa estrutura é recorrente na 

música tradicional e na música popular e brasileira.  

Os instrumentos musicais existem no continente africano em grande profusão. O 

tambor tem sido tomado, porém, como símbolos de música africana. Segundo D’amico & 

Mizzau (1997) o tambor (ngoma) é para os Swahili uma síntese dos aspectos centrais da 

música, “significa o ato de tocar, cantar e dançar”. Os membranofones e idiofones são 
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genericamente identificados como os mais expressivos instrumentos musicais, porém, os 

cordofones e os aerofones difundem-se pelas nas mais diferentes culturas.  Sabemos que 

foram poucos os instrumentos cordofônicos reproduzidos no Brasil. O berimbau permanece 

como o principal representante africano em nosso meio. Alguns instrumentos certamente 

não foram reproduzidos devido a problemas técnicos. O kora, por exemplo, exigia um tipo 

de cabaça difícil de ser encontrada nas Américas. Os instrumentos que se fixaram no 

universo religioso (candomblé e umbanda), e que posteriormente foram adotados pela 

música popular (a indústria do disco), lograram continuidade. Outros sofreram adaptações e 

se transformaram, como o pandeiro, surdo, agogô, reco-reco, xequerê, ganzá. Instrumentos 

como a kalimba (mbira) e a marimba (xilofone), documentadas pelos viajantes, não tiveram 

a mesma sorte. A kalimba tem sido reproduzida artesanalmente, com fins comerciais, 

decorativos. Por vezes a sonoridade deste instrumento aparece em produções musicais 

específicas. As marimbas, que ouvimos nos registros fílmicos de Mário de Andrade, 

integraram por certo tempo algumas Congadas, mas hoje praticamente desapareceram.  

A música africana permanece como um dos principais elementos definidores da 

identidade negra em nossa sociedade. A própria sociedade brasileira tem reivindicado o 

samba como um dos seus símbolos. Apesar da apropriação como símbolo nacional, o 

samba continua sendo praticado nas comunidades e reuniões familiares como música-

evento. Algumas análises sobre a gestualidade, a ginga dos brasileiros na dança ou no 

futebol, fazem referências vagas à herança africana.  A centralidade da cultura negra não é, 

no entanto, apenas uma vaga lembrança dos antepassados. Do ponto de vista dos negros a 

cultura exprime-se na contemporaneidade como instrumento de afirmação e reivindicação 

de inclusão social, especialmente nos espaços econômicos, de poderes e saberes dos quais 

injustamente os negros continuam excluídos. 
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