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RESUMO 

 

Esta tese analisa narrativas audiovisuais sobre cultos afro-brasileiros, especialmente, 

candomblé e tambor de mina, nos estados Bahia e Maranhão, da região nordeste do Brasil, 

que foram veiculadas em jornais televisivos de emissoras afiliadas da Rede Globo de 

Televisão, como parte da grade de programação local do maior conglomerado midiático do 

segmento privado de comunicação do Brasil contemporâneo. Observou-se, na mostra de onze 

(11) reportagens, incluindo uma edição de telejornal com cobertura especial, que tais 

narrativas, difundidas em diferentes datas entre os anos 2002 e 2013, reforçam a visão festiva 

e o caráter de mistura e de sincretismo cultural-religioso, base do pensamento dominante 

forjado em relações de classes sociais e raciais que concebe cultura como entrecruzamento e 

esvaziada de conflitos. Visão conservadora que emerge na produção de um jornalismo 

televisivo que se mantém como parte da ordem social vigente, enquanto promessa de 

prestação de serviço público-cultural. A relação entre jornalismo televisivo e terreiros de 

candomblé e de tambor de mina, mediada pelo estado, por intelectuais ou por interesses sócio-

econômico-culturais, constitui-se também como estratégias de sobrevivência e de renovação 

poética para grupos participantes da cultura popular afro-brasileira. Buscou-se, nesse sentido, 

compreender e situar as estratégias de inserção do candomblé e do tambor de mina no 

telejornalismo e os sentidos difundidos de cultura popular por intermédio de vozes, de 

imagens e de sonoridades de narrativas audiovisuais sobre festas, eventos e personagens 

alusivos aos cultos afro-brasileiros.  

 

Palavras-chave: Cultura popular afro-brasileira. Televisão. Narrativas audiovisuais. 

Candomblé. Tambor de Mina. 
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RÉSUMÉ  

 

Cette thèse analyse quelques récits audiovisuels sur les religions afro-brésiliennes, à savoir le 

Candomblé et le Tambor de Mina dans les États de Bahia et de Maranhão, situés au nord-est 

du Brésil, qui ont été diffusés dans les télé-journaux des chaînes affiliées du Réseau de 

Télévision Globo, dans le cadre de programmation locale du plus grand conglomérat 

médiatique privé du Brésil contemporain. Basé sur un échantillon de onze (11) reportages 

diffusés entre 2011 et 2012, y compris une émission spéciale, il a été possible de remarquer 

que ces récits renforcent la perception festive et l’aspect de mélange et de syncrétisme culturel 

et religieux, qui est la base de l'idéologie dominante façonnée dans les relations de classes 

sociales et ethniques concevant la culture comme un croisement dépourvu de conflits. C’est-à-

dire une vision conservatrice émergeant de la production d'un modèle de journalisme 

télévisuel qui se maintient en accord avec l'ordre social actuel, en tant que promesse de 

service public et culturel. La relation entre le téléjournalisme et les lieux de culte de 

Candomblé et de Tambor de Mina, que ce soit l'État, des intellectuels ou des intérêts socio-

économique-culturels faisant le médiateur, s’établit également comme stratégie de survie et de 

renouvellement poétique pour les groupes qui font partie de la culture populaire afro-

brésilienne. Par conséquent, cette étude essaie de comprendre et de déterminer les stratégies 

d'insertion du Candomblé et du Tambor de Mina dans le téléjournalisme, aussi bien que les 

significations de la culture populaire diffusées par les voix, les images et les sonorités des 

récits audiovisuels sur des festivals, des événements et des personnages liés aux religions 

afro-brésiliennes.  

 

Mots-clés: Culture populaire afro-brésilienne. Télévision. Récits audiovisuels. Candomblé. 

Tambor de Mina. 
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ABSTRACT 

 

This thesis investigates audiovisual narratives on African-Brazilian religions, namely 

Candomblé and Tambor de Mina in the Brazilian northeastern states of Bahia and Maranhão, 

which were aired on TV news of Rede Globo de Televisão’s affiliated stations, as part of the 

local programming of the largest private media conglomerate of contemporary Brazil. Based 

on a study sample of eleven (11) news, including one special coverage, it was noticed that 

such narratives, stories broadcast between 2011 and 2012, reinforce the festive perception and 

the mixed nature of cultural-religious syncretism, foundation of the dominant ideology shaped 

in social classes and ethnic relations that conceives culture as intercrossing as well as conflict-

free. This is a conservative view emerging in the production of a type of TV journalism that 

remains as part of the present social order, while promising to provide a public and cultural 

service. The relationship between TV journalism and Candomblé / Tambor de Mina temples, 

be it mediated by the State, intellectuals or social, economic and cultural interests, are also 

survival and poetic renewal strategies for groups pertaining to the African-Brazilian popular 

culture. Therefore, this study attempts to understand and place the insertion strategies of 

Candomblé and Tambor de Mina in TV journalism, and the meanings of popular culture 

brought out through voices, images and sounds of audiovisual narratives of festivals, events 

and characters related to the African-Brazilian religions. 

 

Keywords: Afro-Brazilian popular culture. Television. Audiovisual narratives. Candomblé. 

Tambor de Mina. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As vozes da África que aportaram no Brasil em condições de extrema exploração 

humana ecoaram e difundiram modos de ser e de estar em contínuo processo de formação de 

relações sociais que envolveram lutas, resistências, mas também aproximações entre grupos 

étnicos e alianças entre grupos e classes sociais. Desse modo assentaram novas poéticas com 

base em ideias e forças inspiradoras reescritas por intermédio de expressões fundantes como 

músicas, rezas, cânticos, danças, indumentárias, gestuais, comidas votivas, entre outras. 

Aproximaram o visível do invisível em espaços físicos que permitiram o contato permanente 

com a divina natureza representada por deuses e deusas.  

As vozes da África e de seus descendentes partilharam, difundiram 

conhecimentos e saberes de cultos religiosos de origem africana – como batuques e calundus 

dos quais surgiram os terreiros de candomblé e de tambor de mina – em meio às contradições 

e às tensões da formação sócio-econômico-cultural do Brasil, que foi definindo, assim, classes 

sociais de base material e moral étnico-racial, que perpassam e marcam a história do país, e 

em particular, os estados da Bahia e do Maranhão, na região nordeste. Tais estados, cuja 

população é expressivamente parda ou negra, compõem o referencial do corpus dessa 

pesquisa. 

Seguindo essa dinâmica é que se assenta o entendimento de cultura popular 

relacionado ao modo de vida. Compreende-se, portanto, cultura popular no Brasil, 

considerando-se a formação escravocrata e o repertório religioso-cultural dos africanos e dos 

afrodescendentes em processos de enfrentamentos e de trocas com a base colonizadora 

portuguesa e também com os povos ameríndios no primeiro momento da história brasileira. 

Em outras palavras, cultura popular afro-brasileira tem aqui o sentido de visão de mundo ou 

concepção de mundo de grupos étnico-culturais de origem africana e seus entrecruzamentos 

historicamente constituídos em relações de confronto, de resistência e de alianças com grupos 

sociais dominantes afinados à cultura ocidental (GRAMSCI, 2002; GOLDMANN, 1985; 

LÖWY; NAÏR, 2008; FREDERICO, 2012). São, portanto, relações sócio-político-

econômicas definidoras da formação cultural do Brasil “[...] que se sucederam no 

desenvolvimento histórico.” (GRAMSCI, 2002, p. 133). Em suma, tem-se em conta que a 

formação cultural brasileira se forja no movimento de organização de classes e de frações de 

classes ou grupos sociais com interesses diversos e antagônicos, mas também de 

aproximações. 
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A ideia de cultura mestiça está alicerçada na formação sociocultural do Brasil, 

sendo bem representada por movimentos culturais, como, por exemplo, a literatura 

modernista, contribuindo, assim, para a constituição do pensamento nacional, conforme 

Antonio Cândido (2011). Uma das principais contribuições para a concepção de cultura 

mestiça está nos registros que fazem parte da vasta obra de Mário de Andrade, autor 

responsável também pela coleta de expressões musicais do candomblé e do tambor de mina, 

na Bahia e no Maranhão, respectivamente. Registre-se que a concepção de realidade brasileira 

é anterior ao Modernismo e já figurava na literatura da fase barroca e nos movimentos de 

defesa de modernização que primavam pelo fim da abolição do cativeiro, como bem situa, 

historicamente, Antonio Cândido (2011). Para o marco temporal dessa pesquisa, interessa-se 

pelo momento histórico do Modernismo que acentua a singularidade do popular, constituindo-

se visão de mundo que compõe a evolução do Estado brasileiro, forjando, na atualidade, o 

sentido de popular associado ao de mercado, como assim fazem os meios de comunicação de 

massa, dentre os quais a televisão, importante segmento da indústria cultural. 

O popular foi tido como fonte de beleza na arte proposta pelo Modernismo, em 

diferentes formatos, tais como literatura, pintura, música e ciências sociais, em uma busca de 

definição de uma identidade nacional. No processo de adaptações do Estado brasileiro em 

suas dinâmicas culturais contemporâneas, novos formatos foram engendrados pelos meios de 

comunicação de massa, prevalecendo a ideia de contemporaneidade como heterogeneidade 

cultural, pluriculturalismo, portanto, de mistura festiva nas quais continuam sendo atenuadas 

tensões e contradições decorrentes de históricas relações sociais de classe e racial 

(CARDOSO, 2008; PARÉS, 2007; SANSONE, 2002; SODRÉ, 2000).    

Com o propósito de elaborar uma análise crítica de obras televisivas 

contemporâneas foi necessário, então, recorrer aos percursos teóricos que fundamentem 

dialética e historicamente as correntes culturais do mundo ocidental.  Nesse sentido, formação 

sociocultural não está dissociada de visão de mundo, portanto, de categorias mentais que 

corroboram relações sociais de classe e racial.  Esse entendimento reduz mundo à visão 

festiva em acordo com interesses da indústria cultural, sendo representada na televisão em 

narrativas jornalísticas de manifestações e de expressões do candomblé e tambor de mina por 

intermédio de vozes, imagens, trilhas sonoras e som ambiente. 

O esforço que se fez no estudo foi para situar e compreender narrativas 

jornalísticas audiovisuais em uma dimensão ampliada da realidade social, o que exigiu um 

aporte teórico-metodológico para além da imanência da obra. Antes de analisar cada narrativa 

audiovisual, buscou-se compreender a formação social e cultural como base para situar a 



17 

 

cultura popular afro-brasileira, considerando-se que, historicamente, os dois estados 

pesquisados da região nordeste são referências de formação de cultura popular afro-brasileira.  

Por narrativa audiovisual se compreende que são relatos de histórias do cotidiano 

recontadas, mediante recursos técnicos de linguagens específicas, bem como de linguagens 

que evocam outros formatos de mídia. No caso específico da televisão, os relatos do cotidiano 

são narrados em composição de vozes, imagens, som ambiente ou trilhas sonoras que se 

propõem como formato e conteúdo que visam à atualidade de acontecimentos.  

De acordo com a literatura especializada de viés funcionalista e de viés 

pragmático, o jornalismo define convenções narrativas que as caracterizam enquanto 

narrativas jornalísticas, mas também nas quais estão entendimentos de mundo (RODRIGUES, 

2002). No sentido funcionalista, entende-se, por exemplo, que as convenções são relativas às 

normas técnicas do jornalismo (lead, pirâmide invertida, etc.), que reorganizam os principais 

momentos do acontecimento. No sentido pragmático, estão relacionadas, por exemplo, às 

mudanças tecnológicas dos meios de comunicação. Para não reduzir a análise às ideias 

funcionalistas e pragmáticas de jornalismo, levou-se em consideração determinações político-

econômico-sociais e culturais nas quais estão inseridos os interesses do jornalismo televisivo 

do sistema de rede da TV Globo como, por exemplo, a multiplicação de material jornalístico 

sob a ideia de prestação de serviços (BARBOSA; RIBEIRO, 2005).  

A categoria narrativa também foi se impondo no contato com a literatura 

especializada sobre cultura afro-brasileira e sobre jornalismo televisivo. O vasto pensamento 

intelectual sobre cultos afro-brasileiros, na particularidade do candomblé baiano e na 

singularidade da chamada nação Ketu/Iorubá, revelou a supremacia de ideias que 

repercutiram dentro dos terreiros juntando-se aos saberes veiculados pelos suportes da 

oralidade; repercutiu também para fora dos terreiros ao se tornarem narrativas noticiosas pelos 

meios de comunicação. Verificou-se que essas relações de aproximações e de 

entrecruzamentos também ocorreram entre intelectualidade e representantes de tambor de 

mina com reflexos nas narrativas da imprensa maranhense. 

A diversidade de estudos sobre cultura popular afro-brasileira, em particular sobre 

cultos aos orixás, apontou entrelaçamentos de vozes de intelectuais e de sujeitos 

representativos de cultos afro-brasileiros, contribuindo, desse modo, para influências mútuas e 

para a sobrelevação de narrativas sobre determinados cultos. O influxo de vozes compõe, 

assim, narrativas também sincretizadas, ou seja, justapostas. Essa mistura, que aponta a 

preponderância do candomblé de nações Ketu, está presente nas narrativas audiovisuais da 
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TV Bahia. O mesmo pode ser dito em relação às vozes que expressam ideias sobre tambor de 

mina e que integram também narrativas audiovisuais sobre esse culto no Maranhão. 

A análise que se fez das narrativas audiovisuais sobre candomblé e tambor de 

mina exigiu um modo de contextualização histórico, social, econômico e cultural. Tal opção 

teórico-metodológica se revelou promissora para os objetivos dessa pesquisa que propôs 

compreender e situar relações socioculturais na dimensão de praticantes, de festas e de rituais 

relativos aos cultos dos orixás e cultos dos voduns, como expressões da formação cultural 

brasileira, recontadas sob o formato de narrativas audiovisuais. Formação que, desde a sua 

origem, foi forjada em relações sociais de classe e raciais, configurando, assim, modo de ser e 

de estar, de agir e de pensar (GRAMSCI, 2002; GOLDMANN, 1985; LÖWY; NAÏR, 2008), 

portanto, com repercussão no modo de contar do jornalismo televisivo. Tais parâmetros 

teórico-metodológicos foram fundamentais para compreender fenômenos jornalísticos 

audiovisuais, assentando-os nas relações cultura popular afro-brasileira, televisão e jornalismo 

televisivo. 

Para dar conta desse emaranhado de sujeitos e de relações, na dimensão das 

determinações socioeconômico-culturais, optou-se por seguir o pensamento de Lucien 

Goldmann (1964). A obra, então, deve ser vista primeiro em relação ao grupo social e não ao 

autor, para assim compreender e explicar a visão de mundo, no sentido de categorias mentais. 

Segundo a leitura que se fez desse autor, o caráter coletivo é essencial na análise da obra pelo 

fato de que suas estruturas internas remetem às estruturas mentais de certos grupos sociais ou 

estão em relação inteligível a esses grupos (GOLDMANN, 1964). Tal percurso constituiu a 

base teórica para compreender e situar narrativas audiovisuais sobre candomblé e tambor de 

mina em dois telejornais de emissoras afiliadas à Rede Globo de Televisão na Bahia e no 

Maranhão. Verificou-se, portanto, de que modo foi sendo constituída a dimensão de cultura 

popular festiva como estratégias de sobrevivência e de renovação poética para grupos 

participantes da cultura popular e, por outro lado, como estratégias politico-econômico-

culturais para emissoras de televisão, enquanto promessa de jornalismo de prestação de 

serviço público-cultural. 

A pesquisa faz, então, uma análise das narrativas audiovisuais sobre cultura 

popular afro-brasileira, especialmente sobre candomblé no estado da Bahia e tambor de mina 

no estado do Maranhão, sendo o corpus constituído, ao todo, por onze (11) reportagens que 
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foram veiculadas, entre 2002 e 20131, em telejornais das emissoras TV Bahia e TV Mirante, 

ambas afiliadas à Rede Globo. Trata-se de uma análise com foco nas relações entre jornalismo 

televisivo e cultos afro-brasileiros, tendo-se por referencial as representações jornalísticas de 

manifestações e de expressões do candomblé e do tambor de mina, no contexto regional do 

Nordeste brasileiro. 

Esclarece-se que manifestações da cultura popular afro-brasileira são aqui 

relativas ao modo de ser e de estar que se deu a conhecer na formação cultural de origem afro-

brasileira, na dimensão dos praticantes de culto dos orixás e de culto dos voduns e suas 

expressões, como festas e rituais, assentadas em bases musicais, cânticos e danças. 

Para compreender as narrativas jornalísticas audiovisuais com abordagens que 

referenciam culturas religiosas representativas da cultura popular afro-brasileira, a pesquisa 

tomou como ponto de partida reportagens difundidas pelas emissoras de televisão, recorrendo, 

também, às convenções narrativas do jornalismo televisivo adotado no Brasil, especialmente 

na Rede Globo de Televisão (ALCURE, 2011; BARBOSA; RIBEIRO, 2005; GOMES, 2011; 

MUNHOZ, 2008; KNEIPP, 2008; PATERNOSTRO, 2006) em associação com a literatura 

pertinente à análise fílmica e de documentários brasileiros (FREIRE; LOURDOU, 2009; 

LINS; MESQUITA, 2008; LINS, 2015) como parâmetros para o estudo da composição de 

vozes, imagens e sonoridades (AUMONT, 1995; GERVEREAU, 2004; JOST, 2007; 

MERCIER, 1996; SONTAG, 2004; LUPORINI; CARRASCO, 2007; RODRÍGUEZ, 2006). 

Acrescente-se que os fenômenos verbo-imagéticos e sonoros foram analisados na dimensão 

dos sujeitos que são personagens e fontes das produções televisivas, levando-se em 

consideração, ainda, literatura especializada sobre candomblé e tambor de mina, ideias de 

praticantes de cultos afro-brasileiros, de jornalistas das emissoras de televisão como etapa 

constitutiva da análise das narrativas audiovisuais. 

O estudo se concentrou nas representações jornalísticas de praticantes, de festas, 

de rituais, de práticas e de entrecruzamentos culturais e religiosos, adotando-se o que a 

literatura especializada denomina afro-brasileiro. Ou seja, cultura, nesse sentido, tem por base 

de formação vozes, conhecimentos, saberes, práticas culturais de origem africana. São 

culturas gestadas por intermédio das diversas etnias da África e que, em determinadas 

condições histórico-sociais de violência e de exploração humanas, engendradas pela cultura 

ocidental, fizeram sobreviver e desenvolver um modo de ser e de estar, configurando, desse 

                                                           
1 Esclarece-se que o marco temporal do título da tese foi ampliado no andamento da pesquisa, portanto, após a 

assinatura do Acordo de Cotetula Internacional de Tese entre a Universidade Federal da Bahia e a Université 

Paris Ouest Nanterre La Défense, que teve por objetivo o aprimoramento do presente estudo. 
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modo, uma cultura de base mestiça, a denominada cultura afro-brasileira (ANDRADE, 2002; 

BASTIDE, 2012; CARDOSO, 2008; PARÉS, 2007; SANSONE, 2002). 

O marco temporal do corpus da pesquisa foi sendo ajustado no processo do 

estudo, uma vez que se reuniu o material por meio de gravações domésticas do telejornal 

Bahia Meio Dia, da TV Bahia, e JMTV – 1ª Edição, da TV Mirante, cuja captura do material 

foi feita pela pesquisadora entre os anos 2011 e 2013 como mostra aleatória. Essa base 

material foi providenciada, considerando-se possível dificuldade de autorização para cessão 

de cópias de reportagens por parte das emissoras de televisão. Fato que ocorreu em relação à 

TV Bahia que, apesar das solicitações feitas pela pesquisadora, não cedeu cópias de narrativas 

audiovisuais do seu arquivo. Pedido similar foi feito à Direção de Jornalismo da TV Mirante, 

obtendo-se, nesse caso, retorno favorável por parte daquela emissora que cedeu cópias de 

algumas narrativas audiovisuais. Desse modo, o marco temporal do corpus referente ao 

Maranhão foi ampliado em relação ao da Bahia, sem provocar discrepâncias metodológicas 

entre as duas mostras.   

Em cada capítulo trabalhou-se conceitos fundamentais, optando-se por uma 

estratégia metodológica de exposição mais fluída, ao mesmo tempo em que tais conceitos 

perpassam todos os capítulos. Tal forma de exposição foi se revelando no processo de 

aprofundamento da pesquisa, sendo mantida por se mostrar satisfatória para a compreensão do 

texto. Assim, o objeto foi apontando categorias importantes a exemplo de cultura popular e 

de narrativas, ambas já mencionadas.  

Com a perspectiva ampliada de cultura popular afro-brasileira e de narrativas 

audiovisuais, foi elaborado o Primeiro Capítulo no qual emergem conceitos fundamentais 

para o estudo. O papel do afrodescendente na produção econômico-social e a visão das classes 

dominantes, por intermédio do Estado, que negocia com as classes populares o lugar das 

práticas culturais religiosas – ora proibindo, ora permitindo, mas com restrições – para efeito 

de controle social. Tais fenômenos compõem o aporte histórico do Primeiro Capítulo. 

A relação intelectualidade, criação cultural e culturas populares estão na base de 

movimentos culturais como o Modernismo, cujas narrativas devolveram para a sociedade 

percepções que se enraizaram como categorias mentais a exemplo da ideia de cultura popular 

mestiça, que está na base do pensamento de Mário de Andrade. 

Esse aporte histórico tem por objetivo determinar o lugar da cultura popular no 

Brasil. Nesse sentido, a concepção de cultura como modo de vida e de civilização proposta 

por Eagleton (2005) e como formação do pensamento, no sentido de Williams (1979a) e de 

Goldmann (1964; 1985), orientou a contextualização do estudo na contemporaneidade, sem 
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que tenha se perdido de vista o desenvolvimento histórico da formação cultural do Brasil. 

Essa travessia, para além dos formatos e conteúdos das narrativas audiovisuais, foi importante 

na tentativa de compreensão dos fenômenos afro-brasileiros narrados pelo jornalismo 

televisivo.  

A categoria festa aparece no estudo acentuando a ideia de sincretismo religioso, 

representativa do modo de ser baiano, ou seja, como o sujeito que tem um pé na igreja 

católica e outro no candomblé, conforme se verificou na análise das práticas culturais 

evocativas do candomblé que acontecem nos espaços e atividades festivos do cotidiano. 

Sobressaiu-se o praticante de candomblé, identificado pelas suas indumentárias, gestos e falas 

nas festas de largo de tradição católica, representado nas reportagens da TV Bahia. No 

Maranhão, por outro lado, as marcas do tambor de mina foram ocultadas, conforme se 

constatou na reportagem sobre a Festa do Divino da Casa das Minas.   

Foram discutidos marcadores da televisão como forma cultural da sociedade 

contemporânea nos marcos do capitalismo tardio, no sentido de Jameson (2002). O percurso 

teórico favoreceu a análise de marcadores comuns às representações sobre cultura popular 

afro-brasileira nos telejornais analisados, do ponto de vista, por exemplo, dos critérios de 

noticiabilidade, segundo teorias do jornalismo de base funcionalista que têm por fundamento 

a Mass Comunication Research2. Desse modo, o esforço foi para evitar análise midiocentrista, 

ou seja, como uma interpretação fechada em torno dos meios de comunicação de massa, 

enquanto objeto dotado de autonomia própria. Os que defendem o primado dos meios de 

comunicação, posicionamento que reforça a ideia de autonomização, reduziram a realidade 

social ao determinismo tecnológico, provocando a autonomia da produção e da linguagem – 

com a emancipação do signo, no sentido da sociedade de consumo de Jean Baudrillard, 

concepção pós-moderna que marca os estudos do primado dos meios de comunicação de 

massa (FREDERICO, 2010), dentre os quais a Mass Comunication Research e seus 

desdobramentos. É inegável a hegemonia dos meios de comunicação de massa, os quais 

assumem novas configurações de poder comunicacional ampliado pelo impacto das 

tecnologias digitais. No entanto, torna-se imprescindível exercitar o pensamento crítico sem 

cair no esquema do denuncismo e da manipulação da comunicação massiva que deu origem 

                                                           
2 A Mass Comunication Research surge nos Estados Unidos, entre as décadas de 1930 e 1960, voltada para os 

efeitos com base nas audiências e mensagens, configura interesses políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Segundo Esteves, “a problemática dos efeitos assume um valor paradigmático para a sociologia da comunicação 

[...]: de um lado, as exigências próprias do conhecimento científico e do saber sobre uma dada realidade que 

procura sempre aperfeiçoar-se, de outro, as pressões mais ou menos subtis no sentido de se produzir um 

‘conhecimento útil’” (ESTEVES, 2002, p. 15). 
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às teorias da comunicação de caráter instrumental, administrativas centradas nos meios per se. 

Opta-se, então, pela compreensão da realidade social, a partir de contextos histórico-político e 

cultural, com a expectativa de identificar e analisar fenômenos culturais e suas imbricações 

com fenômenos comunicacionais de massa, considerando-se que o processo de fluxos 

comunicacionais é alimentado por entrecruzamentos que configuram modos de percepção, 

linguagens, (re)criação de textos, movimentos sociais, lógicas de produção e entendimentos 

de mundo. 

A crítica que se fez apontou, então, a funcionalidade de critérios jornalísticos 

como justificativas para as coberturas noticiosas de determinados acontecimentos em 

detrimento de outros. Por esse aspecto, o jornalismo ficou limitado às concepções 

funcionalistas que não deram conta de uma realidade que é complexa e contraditória. Um 

caminho apontado está na potencialidade do jornalismo pela via da singularidade, segundo 

Adelmo Genro Filho (1987), desde que, enquanto forma de conhecimento, se avance na 

compreensão das conexões histórico-sociais da realidade, sem perder de vista o 

desenvolvimento social, portanto, do sujeito coletivo. O sentido de potencialidade do 

jornalismo também foi encaminhado nesse capítulo inicial, tendo-se por referências os marcos 

político-culturais do cinema e da televisão no Brasil, bem como a breve passagem de alguns 

intelectuais do cinema no jornalismo da TV Globo (RIDENTI, 2010).   

As vozes afro-brasileiras continuam sendo fonte de inspiração para as mais 

diversas manifestações artísticas. Essa efervência manifestada na música, no cântico, na 

dança, expressões fundamentais para o candomblé e o tambor de mina, está tecida no 

Segundo Capítulo. O objetivo aqui foi compreender a riqueza poética que está presente nos 

cultos aos orixás e nos cultos aos voduns tendo-se por referência as falas dos próprios 

praticantes dessa cultura religiosa e interlocução estabelecida com intelectuais. Tratam-se de 

práticas culturais e religiosas que se mantêm pela força da oralidade, das vozes. Tal modo de 

contar, de relatar, de observar, no processo de formação de filhas e de filhos de santo, 

constituem também formas de narrativas que atravessaram a barreira do tempo em novas 

poéticas representativas das crenças e valores decorrentes de relações estabelecidas entre o 

mundo visível e o invisível dos terreiros.  

Recorreu-se ao percurso histórico sobre candomblé na Bahia e tambor de mina no 

Maranhão para melhor compreensão da formação dos cultos e de suas práticas, que têm nas 

tradições orais a base de um complexo sistema de comunicação. Comunicação que está 

presente nas expressões poéticas da música, da dança e do cântico e nos processos 

encantatórios de incorporação das divindades.  
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As estratégias de sobrevivência engendraram articulações políticas com 

autoridades públicas, tendo ampla repercussão na imprensa, revelando aspectos históricos 

importantes na formação e na consolidação do candomblé e do tambor de mina, conforme se 

observou. Destacou-se também, nesse capítulo, o panteão dos orixás, segundo a tradição 

iorubá, e o panteão dos voduns, seguindo a tradição mina jeje-fon da Casa das Minas. Aqui 

também a referência é principalmente de pesquisadores dos cultos, com destaque para trechos 

da etnopoesia de Hubert Fichte que inscreve nova narrativa desvelando relações voduns, 

vodunsi e terreiro de mina, a partir da fala de Dona Deni, vodunsi da Casa das Minas. 

O Terceiro Capítulo abordou a televisão, inicialmente, em seus aspectos de forma 

cultural, como suporte teórico-metodológico para compreensão das especificidades da TV 

Globo, conglomerado midiático que aglutina as emissoras afiliadas TV Bahia e TV Mirante, 

ambas produtoras dos telejornais Bahia Meio Dia e JMTV – 1ª Edição, aqui analisados. Nesse 

capítulo também foram apresentados o formato dos telejornais, seus conteúdos e estruturas 

internas. 

Buscou-se compreender no Terceiro Capítulo como as televisões recorreram à 

ideia de diversidade cultural com fins de interesse de grupos, considerando aqui se tratar de 

emissoras de televisão de caráter privado, bem como em estratégias que convergiram e 

atenderam às estratégias de sobrevivência e de visibilidade de cultos afro-baianos e de cultos 

afro-maranhenses. No caso do Maranhão, essas estratégias se deram por intermédio de 

lideranças representativas de tambor de mina como Pai Euclides e Pai Jorge Itaci, por 

exemplo, que foram personagens de reportagens analisadas. Ambos possuem trajetória no 

campo cultural na criação de forma de comunicação e de expressões poéticas como músicas, 

livros e vídeos, contribuindo, desse modo, para a visibilidade dos seus respectivos terreiros. 

Nesse capítulo, situou-se a obra televisiva em relação ao grupo social, a partir de 

categorias mentais, ou seja, visão de mundo. Percurso que colaborou para o entendimento da 

propagação da ideia festiva e de sincretismo que perpassa as narrativas audiovisuais, de um 

modo geral, bem como para estabelecer a relação entre as estratégias de aproximação da TV 

Globo com o popular por intermédio do denominado jornalismo comunitário. Nesse sentido, 

verificou-se que predomina o voluntarismo, buscando a televisão atuar como mediadora entre 

pessoas das classes populares e poder público, ou seja, indivíduo e Estado. Nesse contexto 

estão inseridas as representações de manifestações e expressões do candomblé e do tambor de 

mina como negócio, tendo por perspectiva publicidade e negócios via turismo, incluindo, 

ainda, pauta combinada de divulgação com outros produtos, tais como novelas, concertos 
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musicais (shows), ratificando, desse modo, a ideia de televisão como parte da indústria 

cultural.  

As emissoras de televisão afiliadas reproduzem o modelo da emissora cabeça de 

rede, a TV Globo, ajustando grades de programação, formatos e conteúdos ao conglomerado 

midiático hegemônico. A verticalização da programação nacional da TV Globo pelas afiliadas 

inclui modos de ver as questões regionais, enfatizando, assim, ideias repetidas e estereótipos 

como a diversidade cultural da região nordeste associadas às festas, por um lado, e, por outro, 

à pobreza, por exemplo. Esse contexto está na base dos roteiros dos telejornais veiculados no 

horário do meio dia, das programações locais que produzem conteúdos sob a categorização de 

jornalismo comunitário, quando se trata de projeto funcional-publicitário para a Rede Globo 

de Televisão e também de sobrevivência para segmentos das classes populares, ante a falta ou 

ausência de políticas públicas. Aqui os formatos dos telejornais representam, imageticamente 

e sonoramente, expressões do candomblé e do tambor de mina alinhados aos subgêneros 

noticioso e de entretenimento. 

O Quarto e o Quinto Capítulos tratam, especificamente, da análise do corpus da 

pesquisa, na qual são vistos o texto falado expresso na voz do repórter, combinado às vozes 

de entrevistados. Analisou-se também o conjunto de imagens coladas às vozes, ao som 

ambiente e, em alguns casos, às trilhas sonoras.  

No capítulo Narrativas sobre Tambor de Mina na TV Mirante foram analisadas 

três reportagens que tematizam direta ou indiretamente a Casa das Minas, segundo a literatura 

especializada e a fala dos integrantes daquela Casa, por ser único terreiro sobrevivente do 

culto aos voduns da tradição jeje-fon. Outras duas reportagens analisadas, pautaram, cada 

uma, personalidades de cultos afro-maranhenses híbridos, ou seja, terreiros com práticas 

religioso-culturais de tambor de mina, de candomblé, de cura e de pajelança. 

A mostra foi definida no processo da pesquisa de campo em função do material 

cedido pela TV Mirante e também por gravações domésticas de edições do telejornal JMTV – 

1ª Edição. Os arquivos com cópias das reportagens foram cedidos pela TV Mirante tendo-se 

por base a palavra-chave Casa das Minas, no período compreendido entre os anos 2011 e 

2012, marco temporal que havia sido escolhido previamente no projeto de pesquisa. Em 

seguida, ampliou-se a busca para anos anteriores a 2011 e obteve-se como resultado a 

reportagem sobre a reforma da Casa das Minas veiculada no ano 2008 e a reportagem especial 

produzida pela emissora em decorrência da morte do babalorixá Jorge Itaci, o Jorge da Fé em 

Deus, no ano de 2002. As limitadas condições de busca no sistema de arquivo da emissora, 

devido à falta de pessoal e de equipamento para atendimento aos pesquisadores, restringiram 
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a continuidade da procura por outras narrativas audiovisuais no Centro de Documentação da 

TV Mirante, cujo trabalho de campo foi realizado no mês de agosto de 2013.  

Ressalte-se que as limitações de coleta de material audiovisual, que é tido como 

propriedade das emissoras de televisão, definiram a opção de verificar, a priori, a existência 

de narrativas audiovisuais tendo-se por referência terreiros e personalidades já conhecidos no 

Maranhão, portanto, com alcance de visibilidade midiatizada. Visibilidade alcançada no 

espaço público por se tratar de personalidades que foram personagens de narrativas 

antropológicas, sendo, de algum modo, também conhecidas, o que favorece a inserção 

midiática desses sujeitos sociais. Esse fenômeno torna-se midiatizado por corresponder às 

expectativas do público receptor (TRAQUINA, 2005).  Pode-se dizer que o critério de 

notoriedade dos sujeitos, de acordo com o jornalismo televisivo, prevaleceu na seleção das 

produções audiovisuais aqui analisadas.  

No Quarto e Quinto Capítulos, foram observadas marcas do jornalismo no 

processo de composição das narrativas audiovisuais. Para facilitar o estudo, as narrativas 

foram fragmentadas, separando-se texto-falado, ou seja, as vozes que figuram nas 

reportagens, das imagens como frames (enquadramentos, planos, perspectivas, composição) e 

das sonoridades quer como som ambiente, quer como trilhas sonoras. Recorreu-se a análise 

fílmica associada, a análise fenomenológica de sonoridades e aos manuais técnicos de 

produção audiovisual adotados pelas televisões no Brasil. Não se teve a pretensão de 

referendar determinada linha de análise de audiovisual, nem tampouco propor metodologia de 

análise. Mas tão somente, com base na literatura especializada sobre imagens e audiovisual, 

seguir um percurso que assegurasse o olhar da analista sem perder de vista as especificidades 

técnicas das obras audiovisuais. Esse caminho foi sendo definido e se aperfeiçoando no 

decorrer da análise, inicialmente, das reportagens sobre tambor de mina e, posteriormente, das 

reportagens sobre candomblé. O processo ascendente, partindo do Maranhão até chegar à 

Bahia, mostrou-se pertinente ao se constatar maior inserção de pautas sobre cultura popular 

afro-baiana no telejornal Bahia Meio Dia da TV Bahia.  

O mapeamento realizado apontou os sujeitos das narrativas audiovisuais, ou seja, 

os cultos de voduns da linha mina e os cultos de orixás da nação iorubá, bem como terreiros 

de mina e de candomblé e lideranças religiosas. A definição dos sujeitos foi fundamental para 

maior aproximação de manifestações e de expressões poéticas dedicadas aos orixás e voduns, 

configuradas em festas, rituais, obrigações, música, cantos, danças e alegorias.  

Sobre o candomblé foram mapeadas narrativas audiovisuais de quatro festas de 

largo, São Roque, sincretizado no orixá Obaluaiê; Festa de Santa Bárbara, em Iansã; Festa de 
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Nossa Senhora da Conceição, em Oxum; e Festa de Iemanjá. Fazem parte da mostra 

reportagens sobre duas importantes lideranças do candomblé: Mãe Stella de Oxóssi e Mestre 

Didi. A mostra relativa ao candomblé foi muito promissora ao apontar a inserção de tradições 

de cultos dos orixás e suas personalidades no meio televisivo baiano. O que significa que não 

se teve dificuldades em reunir o material alusivo ao estudo apenas com as gravações 

domésticas. A efervescência cultural do estado da Bahia, na atualidade, está posta nas 

narrativas audiovisuais analisadas com características bem definidas de representações 

jornalísticas da cultura popular afro-brasileira em suas relações com a indústria cultural, na 

qual está inserida a televisão. 

Destaque-se, ainda, que a cobertura da Festa de Iemanjá, realizada pela TV Bahia 

com uma emissão completa de telejornal, assegurou ampla possibilidade de compreensão 

alusiva à reprodução da ideia de religiosidade afro-brasileira associada à festa e ao 

sincretismo, ambos adequados aos interesses de mercado cultural da televisão.  

O Sexto Capítulo é uma espécie de síntese dos capítulos anteriores, no qual foi 

dado destaque para a análise dos pontos em comum e diferenças entre as narrativas 

audiovisuais das duas emissoras de televisão. Observa-se que não houve o propósito de 

elaborar uma análise comparativa por se tratar de emissoras de televisão integrantes de uma 

rede nacional, cuja linha editorial é definida pela TV Globo. Tal análise comparativa exigiria 

outro percurso que não estava previsto na pesquisa, mas que se revela como possibilidade de 

desdobramento de estudo no futuro. No entanto, à medida que a analise foi avançando 

evidenciaram-se importantes singularidades socioculturais de cada estado, exigindo, desse 

modo, um novo capítulo.  Assim, verificou-se o modo de relações entre cada emissora de 

televisão e grupos culturais, de um modo geral, fenômeno que remeteu à compreensão do 

lugar da cultura popular na história recente de cada estado. 

Mais uma vez recorreu-se à frgmentação das narrativas audiovisuais em vozes, 

imagens e sonoridades, para melhor entendimento das relações telejornalismo e cultos afros, 

nas especificidades de formações culturais da Bahia e do Maranhão. O que foi sugerindo 

posicionamentos e percepções de lideranças do candomblé sobre as associações ao 

sincretismo e à mediação das relações entre jornalismo televisivo e cultos afros que passam 

pelo Estado, pelos intelectuais e pelo campo econômico empresarial da televisão. 

Tendo-se por parâmetro as vozes das narrativas, elaborou-se a referência feita aos 

orixás e aos voduns nas reportagens analisadas. As narrativas imagéticas também revelaram o 

modo de ver e de representar manifestações e expressões dos cultos afros, configurando o 

olhar distanciado, ou seja, de cima, superior por parte do jornalismo televisivo. E, por fim, a 
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atenção dada ao conjunto do material sonoro que compõe as narrativas apontou a fragilidade 

na utilização desses recursos técnicos, eliminando a rica musicalidade que faz parte da 

natureza dos cultos dos orixás e dos cultos dos voduns. 
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2 REPRESENTAÇÕES DE CULTOS AFRO-BRASILEIROS NO JORNALISMO 

TELEVISIVO DO BRASIL 
 

E nada como a imprensa para falar mais alto e para 

levar mais longe a mensagem. (Informação verbal)3. 

 

O jornalismo televisivo de emissoras afiliadas da Rede Globo de Televisão nos 

estados da Bahia e do Maranhão difunde manifestações da cultura afro-brasileira em 

narrativas audiovisuais, reforçando concepções dominantes que relacionam cultos religiosos 

de origem africana tão somente à visão festiva e à ideia de mistura ou sincretismo. Esta 

assertiva toma por base a análise de onze (11) narrativas audiovisuais sobre candomblé e 

tambor de mina, dentre as quais uma cobertura especial em Salvador, exibidas em telejornais 

da grade de programação local das emissoras TV Bahia e TV Mirante, que integram a rede de 

afiliadas da TV Globo. Tais narrativas, por um lado, configuram-se como estratégias de 

sobrevivência e de renovação poética para grupos participantes da cultura popular e, por 

outro, como estratégias politico-econômico-culturais para emissoras de televisão, enquanto 

promessa de jornalismo de prestação de serviço público-cultural. 

Analisou-se como os telejornais Bahia Meio Dia e JMTV-1ª Edição veiculados na 

TV Bahia e na TV Mirante4, respectivamente, narram o candomblé e o tambor de mina na 

dimensão de seus praticantes, festas, rituais e entrecruzamentos culturais e religiosos. Neste 

sentido, narrativas televisivas trazem à tona questões de cultura popular, configurando-se 

representações de modos de ser e de estar do cotidiano e de expressões estético-simbólico-

religiosas de grupos e classes sociais.  

As manifestações de cultura popular, neste estudo, estão voltadas para o âmbito da 

compreensão de representações de praticantes de rituais religiosos afro-brasileiros no 

telejornalismo local. Buscou-se saber quais narrativas sobre candomblé e tambor de mina o 

jornalismo de televisão constrói e difunde tendo como referencial o presente fugidio, marca 

do jornalismo, cuja temporalidade se configura pela imediaticidade de fatos construídos como 

noticiosos; fatos que são (re)organizados em palavras, imagens e sonoridades de um tempo 

presente, constituindo-se e repercutindo-se como acontecimentos noticiosos no espaço social.  

O corpus estudado da TV Bahia é constituído por cinco reportagens e uma 

cobertura especial e o da TV Mirante por quatro reportagens e uma reportagem especial. Para 

a escolha do material, que seguiu o eixo temático representações do candomblé e tambor de 

                                                           
3 Trecho da entrevista com ekede Sinha, realizada no Terreiro da Casa Branca, em 26/9/2013 (APÊNDICE A). 

 
4 A análise do material audiovisual da TV Mirante inclui ainda uma reportagem exibida no programa Bom Dia 

Mirante e uma reportagem especial no Repórter Mirante.  
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mina em telejornais regionais, foi levada em consideração a dimensão da ancestralidade, 

longevidade, lutas, resistências, articulações, entrecruzamentos de interesses e de finalidades 

entre grupos e classes sociais definidores do movimento de formação da sociedade brasileira e 

das sociedades baiana e maranhense, nas suas singularidades. 

As manifestações dos cultos afro-brasileiros, personalidades e festas tematizadas 

nos telejornais foram reconfiguradas sob a forma de narrativas jornalísticas pontuadas por 

vozes, rituais, músicas, cantos, danças, gestos, indumentárias, alegorias; narrativas que 

prometem contar histórias que foram tecidas a partir da seleção de falas, imagens e 

sonoridades. São, portanto, fragmentos de uma atualidade construída sob a moldura de 

culturas ancestrais e de uma estética-artístico-cultural expressiva da religiosidade afro-

brasileira. 

Poéticas5 e expressões do candomblé e do tambor de mina, suas festas, rituais e 

personalidades são representações da cultura afro-brasileira forjadas em relações sociais de 

classe e raciais no Brasil colônia, que não foram superadas no Brasil republicano 

(CARDOSO, 2008; EISENBERG, 1989). A visão conservadora que acompanha a formação 

social e cultural do Brasil emerge na produção de um jornalismo empresarial televisivo que se 

mantém como parte dessa ordem social vigente (JAMESON, 2002; MANDEL, 1982; 

WILLIAMS, 1979b; SANTOS, CAPPARELLI, 2005; MUNHOZ, 2008).   

As relações de classes e raciais foram fundadas em bases de regime de trabalho 

escravo como parte do poder econômico e cultural de nações europeias, cuja história foi 

marcada por rupturas, mas também por “[...] profundas continuidades do passado escravista 

no processo de construção da ordem capitalista no Brasil.” (CARDOSO, 2008, p.73). A 

chamada nova historiografia reconhece o sistema escravista como parte da história do 

trabalho do Brasil, recuperando ideologias da ordem escravocrata as quais se prologaram para 

além da Abolição, incluindo sua dinâmica geral e sua inércia também (CARDOSO, 2008). A 

transição entre trabalho escravo e trabalho livre se deu de forma lenta, configurando relações 

                                                           
5 O termo poética baseia-se no estudo de Paul Zumthor (1997) que não dissocia voz de corpo e de memória, base 

de saberes e de conhecimentos em processo permanente de criação e de recriação (SANTOS, 2009). 

Ensinamentos, rituais e obrigações, essenciais para os cultos afro-brasileiros, são vocalizados, gestualizados e 

dançados como expressões partilhadas pelos seus praticantes através de um sistema de base oral, que se fez 

ressurgir apesar das condições de degradação humana do período de escravidão. As poéticas do candomblé e 

do tambor de mina se corporificam em sons que saem das bocas das entidades incorporadas e remetem à 

explosão de emoções, por intermédio de murmúrios, de gritos, de cânticos (ZUMTHOR, 1997). O termo 

poética aqui referenciado também se inspira em Octavio Paz (2012) que considera poético como poesia em 

estado amorfo. Propõe o termo expressões poéticas que são criações e recriações faladas de um povo num 

movimento permanente de comunicação, representado pelo “[...] vaivém das palavras na boca dos homens.” 

(PAZ, 2012, p. 43). 
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de classe agora não mais no sistema escravocrata, mas com as características próprias do 

sistema de acumulação e de expropriação da ordem capitalista. Estudos apontam o 

crescimento expressivo da população brasileira entre os séculos XVIII e XIX e, ainda, que o 

período foi marcado pela apropriação de terras pelo capital6 e a crescente pauperização da 

população incluindo não-escravos, ex-escravos e seus descendentes. A população pobre foi 

obrigada a se deslocar para o interior do país, passando a desenvolver a prática de economia 

de subsistência, portanto, fora da produção mercantil, o que a colocou na condição de vadios, 

por exemplo, aos olhos das classes sociais dominantes interessadas na exploração de mão de 

obra para as lavouras do café em expansão no estado de São Paulo (CARDOSO, 2008). Aqui 

a condição social do negro já se revela classista e racial, de acordo com a análise que Cardoso 

faz do período pós-Abolição. “Por muitos séculos, a justificativa racional, legal e teológica 

para o cativeiro do negro africano foi sua indelével impureza, seus costumes bárbaros, pagãos, 

portanto heréticos, sua inferioridade, sua opaca e assustadora alteridade.” (CARDOSO, 2008, 

p.78), diz o autor.  

No Nordeste, entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do 

século XX, intensificou-se a utilização do trabalhador assalariado no campo, surgindo o 

morador de condição, o agregado.  Os que trabalhavam nas fazendas e, sob a tutela dos 

senhores de engenho, “[...] viviam em choupanas e na maior pobreza, dispondo apenas de 

esteiras e panelas de barro, mas andavam sempre armados de uma faca chamada localmente 

de ‘peixeira’ e de uso proibido pelas autoridades.” (ANDRADE, 2005, p. 109). Esses 

trabalhadores não dispunham de nenhuma garantia governamental.  

A exploração do trabalho em condições degradantes e grave violação de direitos 

humanos continuaram no Brasil contemporâneo. Somente em 1995, o governo federal 

reconheceu a existência de trabalho em condição análoga à de escravo e em 2003 foi lançado 

o Primeiro Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. A característica mais 

evidente da condição análoga à de escravo é a ausência de liberdade, sendo localizado 

principalmente no meio rural. Entre 1995 e 2006, o estado do Maranhão ao lado dos estados 

Piauí e Tocantins foram listados como os maiores exportadores de trabalhadores que 

terminaram submetidos à condição análoga à de escravos. No mesmo período, o Maranhão 

também apareceu na lista dos estados com maior quantidade de trabalhadores resgatados pelo 

                                                           
6 A Lei de Terras de 1850 cerceou o acesso às terras devolutas do Estado para os que não tivessem condições de 

comprá-la, “[...] impedindo ao ex-escravo e ao futuro imigrante acesso legal a uma gleba.” (CARDOSO, 2008, 

p. 77). 
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Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), criado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), em 14 de junho de 19957. 

De acordo com pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) (2011, p. 57), dos trabalhadores resgatados em condições análogas à de pessoas 

escravizadas, a maioria era constituída por trabalhadores não brancos, assim especificados: 

“[...] 18,2% se autodenominaram pretos, 62% pardos e 0,8% indígena.” Outro dado do perfil 

desses trabalhadores revela que grande parte deles nasceu na região nordeste, o que equivale a 

77,6% dos entrevistados.8 

Historicamente, a condição africana e suas práticas culturais foram cerceadas no 

Brasil com previsão de sanções legais. O curandeirismo, por exemplo, foi vedado pelo Código 

Penal de 1890, alçando cultos afro-brasileiros e festejos tradicionais como o bumba meu boi9 

à perseguição policial (ORTIZ, 2001). Até os anos 1970, havia lei que exigia dos terreiros de 

candomblé registros de funcionamento assegurados pela polícia, limitando ou proibindo, 

portanto, a prática do batuque10, por exemplo, das religiões afro-brasileiras (SANSONE, 

2002). Tais exemplos são referências históricas de discriminação de manifestações da cultura 

popular afro-brasileira que, por sua vez, continuam resistindo às violências físicas e 

simbólicas na atualidade. Assim, a repressão não impediu o enraizamento das religiões afro-

brasileiras na cultura. Como lembra Reginaldo Prandi (2013), música, ritmos, danças, 

carnaval, literatura, teatro, poesia, cinema, estética das cores e dos movimentos, culinária e 

imaginário mítico constituem o jeito de ser brasileiro, compondo, desse modo, uma identidade 

nacional.  

No período do Modernismo, o constrangimento da formação cultural mestiça –

anteriormente resolvida com o recurso da idealização pelas linhas literárias precedentes 

(CÂNDIDO, 2011) – perde o sentido de desfavorável e ganha ares de superioridade. O mulato 

                                                           
7 Documento síntese da situação do trabalho em condição análoga à de escravo foi elaborado pela OIT (2010) 

em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. 

 
8 Dados fazem parte do documento Perfil dos principais atores envolvidos no trabalho escravo rural no Brasil  

(OIT, 2011). 

 
9 O bumba meu boi é dança, é teatro popular, no qual é encenado o auto do boi por alguns grupos; é um rico 

artesanato de brilhos e cores nas indumentárias dos praticantes; é “brincadeira” para os integrantes dos grupos. 

Organizado de modo coletivo, é formado por grupos com ritmos musicais específicos, denominados sotaques, 

que se apresentam por ocasião dos festejos juninos, no Maranhão. 

 
10 Batuque era a denominação dada pelos portugueses às manifestações musicais afro-brasileiras no período 

colonial (SILVEIRA, 2006). Incluía danças, batidas de palmas, toques de tambores ou outros instrumentos. 

Poderiam indicar rituais religiosos ou divertimentos seculares. O termo era utilizado século XVIII (PARÉS, 

2007). 
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e o negro passaram a ser incorporados como temas de estudo (CÂNDIDO, 2011). Conforme 

se compreende em Antônio Cândido, Mário de Andrade foi fundamental para outra percepção 

da cultura popular mestiça. Ele foi responsável por compendiar um notável registro da cultura 

popular brasileira como lendas, ditados populares, obscenidades, estereótipos, etc. O percurso 

de Mário de Andrade pela cultura popular é abrangente, como bem lembra Florestan 

Fernandes (2003), acentuando a relevância da obra do autor, em especial ao folclore musical 

com manuais de história da música ou ensaios sobre danças dramáticas, rodas infantis, 

canções populares. Edilene Matos (2010) também registra a grande contribuição de Mário de 

Andrade para a cultura brasileira, ao valorizar as criações do povo durante viagens 

etnográficas que fez pelo país.  

Percorrendo o Norte e o Nordeste do Brasil, Mário entrou em contato direto com um 

outro mundo: o mundo do mato, dos rios, dos cantos e contos do povo. Teve a 

oportunidade de experimentar ao vivo as mais variadas manifestações artísticas: 

poesia, música, drama, artesanato, recolhendo farta documentação da nossa cultura 

popular. Na volta, leu, catalogou e organizou todo o material adquirido e planejou 

publicá-lo com o título Na pancada do ganzá, extensa obra sobre arte popular no 

Brasil em múltiplas manifestações. (MATOS, 2010, p. 86).  

 

A cultura popular afro-brasileira aparece na obra de Mário de Andrade por 

intermédio das cerimônias religiosas e sua relação com os cânticos e toques de candomblé e 

macumba. Um dos clássicos do autor é o estudo sobre os Congos ou Congadas. Ao contrário 

de pesquisadores como Guilherme de Melo que creditava a origem dos Congos à cultura 

francesa, Mário de Andrade afirmava se tratar de um costume africano para celebrar a 

entronização de um rei, tendo por referência reinados da África. As festas dos Congos, que 

teriam surgido no Brasil ainda nos anos 1500, estavam ligadas às irmandades de pretos, 

instituições responsáveis pela organização das procissões católicas. A relação dos africanos 

no Brasil com essas procissões, segundo Mário de Andrade, era também um modo de 

rememorar os cortejos reais africanos. “Nada mais natural do que a identificação.”, afirmou o 

autor (ANDRADE, 2002, p. 301). Os Congos se espalharam pelo país, segundo ele, “[...] com 

abundância, num narcisismo comovente. Houve deles no Maranhão, em todo o Nordeste, na 

Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, no Mato Grosso, em Goiás.” 

(ANDRADE, 2002, p. 302). Em suas andanças pelo Brasil, vale acentuar que Mário de 

Andrade fez registro de candomblé na Bahia e de tambor de mina no Maranhão. Sergio 

Ferretti ([20--?]) informa que a Missão de Pesquisas Folclóricas, sob a coordenação de Mário 

de Andrade, documentou cânticos do culto de tambor de mina, em junho de 1938, quando 

esteve no Maranhão e no Pará.  
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Ao se referir ao Modernismo, Antônio Cândido (2011) ressalta que o negro, o 

mestiço, o filho de imigrantes, o gosto vistoso do povo, a ingenuidade, a malandrice figuram 

nas obras de Oswald de Andrade, Raul Bopp e Mário de Andrade.  

Parece que o Modernismo (tomado o conceito no sentido amplo de movimento das 

ideias, e não apenas das letras) corresponde à tendência mais autêntica da arte e do 

pensamento brasileiro. Nele, e sobretudo na culminância em que todos os seus frutos 

amadureceram (1930-1940), fundiram-se a libertação do academismo, dos recalques 

históricos, do oficialismo literário; as tendências de educação política e reforma 

social; o ardor de conhecer o país. (CÂNDIDO, 2011, p. 132). 

 

Ainda segundo o autor, a literatura contribui para a formação do pensamento 

nacional, orientando-o e formatando-o, o que inclui desde a retórica dos sermões à retórica do 

direito, assegurando, deste modo, que a formação de uma consciência nacional vinculada à 

pesquisa garantisse, pela via do conhecimento, a inserção da vida e dos problemas brasileiros 

como questão da literatura. 

Neste sentido, as correntes literárias anteriores ao Modernismo também foram 

importantes para a constituição das ideias que estão na base do pensamento da formação 

social brasileira. Duas categorias são centrais para a compreensão deste período, seguindo-se 

a trilha de Antonio Cândido em Literatura e sociedade: a concepção de transfiguração da 

realidade na fase barroca da literatura e os ideais de razão, progresso, fidelidade ao real, a 

partir de meados do século XVIII. O autor traça o processo formativo da tradição literária no 

Brasil e distingue dois blocos: um de manifestações literárias, “[...] ainda não inteiramente 

articuladas.”, no qual estão os escritores de diretriz cultista, na Bahia, entre meados do século 

XVII e meados do século XVIII; no segundo bloco estão “[...] os escritores neoclássicos ou 

arcádicos, os publicistas liberais, os próprios românticos, porventura até o terceiro quartel do 

século XIX.” (CÂNDIDO, 2011, p.100). De acordo com o autor, a visão transfiguradora da 

realidade brasileira constituiu “[...] um dos elementos centrais da nossa educação e do nosso 

ponto de vista sobre as coisas.” (CÂNDIDO, 2011, p. 102). Na literatura do período barroco, 

a transfiguração da realidade brasileira tem como característica a hipérbole, excesso, tom 

dramático, contrastes, dualidade, antíteses, paradoxos e inversões. Inspirados no Classicismo 

francês e no Arcadismo italiano estão os escritores que unem vida intelectual e preocupações 

político-sociais. Uma das expressões é constituída pelo grupo dos publicistas, dentre os quais 

está Hipólito José da Costa Pereira (1774-1823). Considerado o mentor do primeiro jornal 

brasileiro, Hipólito José lançou o Correio Brasiliense, em Londres, e, no impresso, defendeu 

a modernização do Brasil, “[...] sugerindo uma série de medidas do maior alcance, como 

responsabilidade dos governadores, representação provincial, abolição do cativeiro, imigração 
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de artífices e técnicos, fundação da Universidade, transferência da capital para o interior.” 

(CÂNDIDO, 2011, p. 112). 

Nos anos 30 do século XX, os autores do Modernismo com sua verve crítica se 

voltaram para acentuar a singularidade do popular. Para Antônio Cândido (2011), a literatura, 

então, seguiu outro direcionamento, separando a estética do político-social. Novos meios de 

comunicação chegaram ao público estabelecendo mudanças mútuas entre intelectualidade 

literária e público. O autor se refere à radionovela, ao radioteatro, ao cinema e aos strips. Com 

a expansão do capitalismo e o fortalecimento da indústria cultural no período da ditadura 

militar (1964-1985), o significado de popular foi redefinido, passando a ser associado ao 

mercado e está relacionado aos meios de comunicação de massa. “Popular denota agora o que 

é mais consumido.” (ORTIZ, 2001, p.203). 

O Brasil escravocrata ou o Brasil capitalista não está fora de uma ordem mundial 

que desenha suas trajetórias das quais nascem concepções de cultura. Para Terry Eagleton 

(2005), a ideia de cultura como modo de vida e como civilização foi sendo construída no 

processo histórico de formação do estado-nação e da sociedade moderna. Fundamental saber 

de que modo e em que condições históricas os autores, os intelectuais, definem e defendem as 

ideias de cultura na formação das correntes do Romantismo, do Estruturalismo, do 

Modernismo e do Pós-modernismo.  

A decomposição histórica do conceito de cultura feita por Raymond Williams 

(1979a) também é importante para a identificação dos cruzamentos entre cultura e civilização, 

a partir do século XVIII, visto que, até então, a cultura estava reduzida ao processo objetivo 

(colheita, animais, mentes). Em decorrência do desenvolvimento da sociedade, cultura e 

civilização passaram ao “[...] estabelecimento progressivo de sistemas mais racionais, e, 

portanto, mais civilizados.” (WILLIAMS, 1979a, p. 22).  

Civilização aparece como nova palavra no século XVIII, marcadamente 

relacionada com evolução e atrelada a dois sentidos11: um estado realizado, por oposição a 

barbárie, e um estado realizado de desenvolvimento, cuja referência histórica é a civilização 

da Inglaterra e da França.  Enquanto estado realizado, diz respeito à razão, entendida como  

[...] uma compreensão esclarecida de nós mesmos e do mundo, que nos permite criar 

formas superiores de ordem social e natural, superando a ignorância e superstição e 

as formas sociais e políticas a que levaram e que apoiam. A História, nesse sentido, 

foi o estabelecimento progressivo de sistemas mais racionais e, portanto, mais 

civilizados (WILLIAMS, 1979a, p. 22). 

                                                           
11 O autor registra que já existia a palavra civilizar, “[...] como sendo a absorção dos homens por uma 

organização social [...] baseava-se em civis e civitas, e seu âmbito se expressava no adjetivo ‘civil’, indicando 

ordenado, educado, cortês.” (WILLIAMS, 1979a, p. 19, grifos do autor). 
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Com Williams (1979a, p. 21, grifos do autor), sabe-se que o conceito de cultura se 

amplia e passa a incluir “[...] um sentido descritivo dos meios e obras desse desenvolvimento: 

isto é, ‘cultura’ como uma classificação geral ‘das artes’, religião e instituições e práticas de 

significados e valores.” O autor cita as interpretações de Vico, em A Nova Ciência, como 

decisivas para a origem do sentido social geral de cultura: a interação entre formação das 

sociedades e a formação das mentes. Nesse sentido, é importante a contribuição de Herder, 

enfatizada no autodesenvolvimento humano, ampliando-o para além da razão. Segundo 

Williams (1979a), Herder argumenta que deveria se falar de culturas como processo social, tal 

o grau de complexidade e variabilidade das forças que davam forma a cada cultura.  

Williams (1979a) critica a concepção de civilização dada pelo marxismo, que tem 

como paradigma o sentido evolucionista e por referência a sociedade burguesa. No entanto, 

ressalta o avanço intelectual do pensamento moderno graças ao marxismo que recuperou o 

sentido de totalidade da história ao incluir, “[...] como especificação do elemento básico do 

processo social de cultura.” (WILLIAMS, 1979a, p. 25), a história material na história da 

civilização, até então reduzida à história das religiões e Estados. “A própria história do 

capitalismo de Marx é apenas o exemplo mais destacado.” (WILLIAMS, 1979a, p. 25). O 

problema do marxismo foi que “[...] em lugar de fazer a história cultural material [...] ela 

tornou-se ‘superestrutural’: um campo de ‘simples ideias, crenças, artes, costume, 

determinado pela história material básica.” (WILLIAMS, 1979a, p. 25, grifo do autor). Nessa 

leitura, Williams (1979a) aponta, portanto, que houve uma redução de cultura à superestrutura 

e separação de cultura e vida social material. 

Para Eagleton (2005), a origem da palavra cultura tem relação direta com o termo 

natureza, portanto, está na sua base o sentido de cultivo relacionado ao trabalho e à 

agricultura. Na raiz latina da palavra cultura, como lembra o autor, está o termo colere cujos 

significados abrangem cultivar, adorar e proteger. “Mas colere também desemboca, via o 

latim cultus, no termo religioso ‘culto’, assim como a própria ideia de cultura vem, na Idade 

Moderna, colocar-se no lugar cujo sentido é desvanecente de divindade e transcendência.” 

(EAGLETON, 2005, p. 10, grifo do autor). Mais que a concepção etimológica da palavra 

cultura, Eagleton recorre à dialética para situá-la no movimento dinâmico histórico-social e 

filosófico. É nesse sentido que ele situa cultura sob o viés de dupla acepção: o de civilização 

ocidental e o de modo de vida no processo de formação do Estado-nação moderno, sob a 

chancela da crítica à Antropologia. Cultura é alçada à condição de força política relevante e, 

nesse sentido, é associada a modo de vida, principalmente, dos que são considerados 

incivilizados. Com a formação do Estado-nação e a reelaboração das relações sociais, a 
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cultura torna-se importante estratégia pela possibilidade de manter o comum, manter elos na 

sociedade. Segundo Eagleton (2005, p. 42), “[...] é a cultura, no sentido de ter em comum uma 

linguagem, herança, sistema educacional, valores compartilhados etc., que intervém como o 

princípio de unidade social.”  

O autor aponta que, no processo de desenvolvimento do colonialismo no século 

XIX, cultura ganha outro sentido e se refere aos outros, ou seja, “[...] os outros que são 

étnicos, idiossincráticos, culturalmente peculiares.” (EAGLETON, 2005, p. 43). O outro – 

como objeto da concepção romântica de cultura12 – está também na condição de exótico, do 

estrangeiro, do que vem de fora para o Ocidente, formando os primitivos do espaço ocidental. 

“Tanto o folclórico como os primitivos são resíduos do passado dentro do presente, seres 

curiosamente arcaicos que emergem como anomalias dentro do contemporâneo.” 

(EAGLETON, 2005, p. 44). 

Cultura como modo de vida, na versão romântica, para Eagleton (2005, p. 45), se 

fundamenta em bases aproximadas do determinismo, com definição do ser social pelo “[...] 

costume, parentesco, linguagem, ritual, mitologia.” Por outro lado, cultura como civilização 

tem relação com atividade e consciência, projeção racional e planejamento urbano 

(EAGLETON, 2005). 

A relação entre cultura como modo de vida e cultura como civilização, segundo 

Eagleton, paira entre fato e valor, implicando o descritivo e o normativo. Nos primórdios da 

antropologia, cultura como civilização está vinculada às concepções de hierarquia entre os 

povos, com a visão de cultura superior e cultura primitiva. Condição que será modificada com 

o avanço das pesquisas antropológicas, prevalecendo, agora, o sentido descritivo em 

detrimento do normativo ou avaliativo. Tal aspecto na versão pós-moderna, indicam sentidos 

descritivo e normativo, cedendo espaço para a ideia de cultura “[...] como instância da 

colorida tapeçaria da experiência humana.” (EAGLETON, 2005, p. 28) ou “[...] associada à 

justiça para grupos minoritários.” (EAGLETON, 2005, p. 31). No espaço-tempo do pós-

                                                           
12 Entende-se, aqui que o pensamento crítico de Terry Eagleton (2005) sobre semelhanças e diferenças entre os 

conceitos de cultura e de natureza o leva a refletir sobre o que ele compreende por condição romântica de 

cultura, de Schiller a Matthew Arnold. Nesse sentido, a natureza humana precisa ser permanentemente 

cultivada. Tal natureza humana criadora e criatura, capaz de se moldar, mas que também precisa ser 

direcionada. “Deixada à própria conta, nossa natureza perversa não vai se elevar espontaneamente à graça da 

cultura.” (EAGLETON, 2005, p. 16). O ser capacitado para cultivar o potencial humano criador é exterior ao 

próprio homem e superior a ele como o Estado. Esse entendimento é central na ideia de cultura na tradição de 

Schiller a Matthew Arnold (EAGLETON, 2005). Para os românticos, segundo Eagleton (2005, p. 16), “[...] 

numa sociedade civil, os indivíduos vivem num estado de antagonismo crônico, impelidos por interesses 

opostos; mas o Estado é aquele âmbito transcendente no qual essas divisões podem ser harmoniosamente 

reconciliadas.” 
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modernismo, o que importa é a pluralidade das culturas, prevalecendo a ideia da 

especificidade, da celebração em detrimento de uma visão mais aprofundada. Posteriormente, 

observa Eagleton, a sociedade ocidental sente a necessidade de identificar os estranhos, os 

selvagens, seres que se tornaram objetos de outro braço da ciência: o positivismo. 

Nas artes, as chamadas sociedades primitivas são inspiração para o modernismo 

cultural. Nesse sentido, vale destacar os trabalhos de T. S. Elliot e Stravinsky, integrantes de 

uma versão de crítica da racionalidade do Iluminismo.  

Nesse mesmo caminho, trilhou Claude Levi-Strauss ao apresentar a ideia de 

Antropologia Estrutural, na qual o primitivo é objeto de estudo com rigor científico da 

Álgebra ou da Linguística. 

Tradição e modernidade, por conseguinte, podiam ser agradavelmente 

harmonizadas, projeto que o estruturalismo havia herdado, inacabado, do auge do 

modernismo. A mentalidade mais avant-garde, assim, fazia uma meia-volta 

completa para se encontrar com a mais arcaica; com efeito, para alguns pensadores 

românticos era só dessa forma que uma cultura ocidental dissoluta podia ser 

regenerada. [...] O modernismo, dessa maneira, engatou a marcha a ré no tempo, 

descobrindo no passado uma imagem do futuro. (EAGLETON, 2005, p. 46-47). 

 

O binômio tradição e modernidade está também na base do pensamento 

intelectual brasileiro. O movimento modernista vai beber nas fontes arcaicas, na singularidade 

do modo de ser do povo, na criação de personagens das classes populares para compor uma 

base crítica da formação social brasileira, ao mesmo tempo em que referenda a mistura, a 

mestiçagem brasileira. E, ao fazê-lo assim, referenda esse modo de ser exótico, idealizado sob 

o aspecto do caráter nacional originário. “O primitivismo é agora fonte de beleza e não mais 

empecilho à elaboração da cultura. Isso, na literatura, na pintura, na música, nas ciências do 

homem.” (CÂNDIDO, 2011, p. 127). A diferença é que a arte proposta pelo Modernismo 

brasileiro expunha de maneira inclusiva hábitos do cotidiano relativos, por exemplo, ao 

fetichismo negro, calungas, ex-votos, poesia folclórica, ao contrário da Europa cuja 

aproximação das chamadas culturas primitivas representava “[...] ruptura profunda com o 

meio social e as tradições espirituais.” (CÂNDIDO, 2011, p. 128-129). 

O referencial teórico-metodológico é fundamental para situar as concepções de 

cultura e, a partir do corpus, considerar qual a relação de ideias sobre candomblé e tambor de 

mina dos estudos antropológicos dominantes e a concepção de culturas afro-brasileiras no 

telejornalismo e no senso comum. Tem-se como relevante a rica contribuição de autores cujas 

obras, segundo Antonio Cândido (2011), estão nos limites da literatura, da antropologia, da 

sociologia. Por conta disto, tais obras são propostas interdisciplinares que se movem em torno 

da cultura popular, ou seja, dos modos de ser e de estar da condição popular.  
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Na concepção de exótico, do outro, com suas características peculiares –  presente 

nos estudos clássicos da antropologia sobre candomblé e tambor de mina, conforme apontam 

autores que revisaram obras de referências, como as de Nina Rodrigues, de Edison Carneiro, 

de Roger Bastide e de Pierre Verger, para citar alguns autores expressivos da literatura 

especializada, – estão tensões, alianças ou aproximações negociadas, que se assentam como 

marcadores de conformações de classes sociais na formação cultural brasileira. Esses 

marcadores são importantes indícios que apontam para o entendimento das linhas mestras, dos 

marcadores culturais, que, por sua vez, atualizam narrativas sobre culturas afro-brasileiras, 

inclusive narrativas televisivas. As reflexões sobre o conceito de cultura têm em comum a 

ideia de modo de vida em estreita relação com a formação das sociedades em determinações 

históricas, sociais e econômicas.  

Situar as concepções de cultura relacionando-as às correntes denominadas 

Romantismo, Estruturalismo, Modernismo e Pós-Modernismo, é uma tentativa de 

compreender os atuais movimentos, iniciativas e atividades no qual estão narrativas 

televisivas e representações de poéticas e de expressões do candomblé e do tambor de mina. 

Tal arcabouço amplia e situa a análise do corpus da pesquisa nos movimentos e iniciativas 

culturais da atualidade. A intenção é não cair no entendimento apressado de produção 

televisiva no sentido maniqueísta. Ao contrário, se compreende que a visão festiva e de 

celebração da cultura popular afro-brasileira presente nas narrativas audiovisuais, ideia central 

nesse estudo, tanto reflete quanto reforça a condição assegurada à cultura não ocidental 

concebida em mundo que se forjou em diferentes formas de exploração e de submissão de 

sociedades.  

 Em linha geral, esta pesquisa articula cultura, cultura popular afro-brasileira, 

tendo como perspectiva o lugar do negro na sociedade contemporânea, e, mais estreitamente, 

nos estados Bahia e Maranhão. Verificou-se que há o predomínio de concepções 

antropológicas que marcaram os estudos sobre as culturas populares afro-brasileiras, nas quais 

candomblé e tambor de mina estão relacionados de modo descritivo (EAGLETON, 2005) aos 

modos de vidas tradicionais de indivíduos que desembarcaram como escravos no Brasil 

colônia. Nesse sentido, ideias antropológicas compõem a base de formatos e de conteúdos das 

narrativas audiovisuais analisadas que sustentam um modo funcionalista de representar 

poéticas e expressões da cultura popular afro-brasileira. Em outras palavras, o 

afrodescendente representado via reportagens de teor cultural reocupa o lugar destinado a ele 

na formação sociocultural brasileira: o de protagonista de eventos festivos. Festas que, no 
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sentido contemporâneo, significa o tempo do não trabalho funcional aos negócios das 

sociedades capitalistas, em seus diferentes níveis de desenvolvimento.  

No campo da literatura, Muniz Sodré (2000) aborda a questão da identidade, do 

racismo e da formação social do Brasil. Aponta, na narrativa romanesca, a valoração negativa 

do negro de algum modo associado ao sentido do Mal. Mas, vai buscar em autores de pele 

escura o reconhecimento do negro como fundador do povo brasileiro, com realce para 

Joaquim Nabuco, que movido pelas ideias liberais, foi um fervoroso defensor da Abolição. 

Esse propósito – ao contrário de eliminar a condição de luta “[...] de quem precisa 

continuamente de desembaraçar-se de uma identidade reputada como subhumana. A 

libertação apenas transferiu o nível da escravidão, abolindo um para fortalecer o outro.” 

(SODRÉ, 2000, p. 161) – pôs em relevo a necessidade que se fazia urgente, de afirmação do 

negro-escravo como componente basilar do homem brasileiro. 

Com base na concepção filosófica de constituição de grupos humanos que vai de 

Heráclito à antropologia contemporânea, Sodré (2000) recupera, em clássicos da literatura 

brasileira como Lima Barreto, a ideia de que os negros diferenciam. Para Sodré, a força de 

reunião de uma comunidade não se explica pelo comum, mas pela diferença, ou seja, pela 

ideia de diferença como soma e que fortalece, assegurando a coesão (ksynon13, em Héraclito). 

Essa diferença, por parte dos negros, é essencial para a força dos possíveis encontros. Sodré 

tem em mente experiências e obras nas quais está inscrito o valor de diferença do negro 

protagonista, do negro autor de uma produção literária e artística importante para a formação 

social do Brasil, mas esquecida pela sociologia do negro. A lista desses autores se estende a 

Machado de Assis, a Lima Barreto, a Cruz e Souza, a Ruy Barbosa e a Nilo Peçanha. 

Sodré (2000, p. 164) propõe que, o sentido de pertencimento e da força dos cultos 

afro-brasileiros são veiculadores de exemplos de diferenciação, cuja liturgia e sistema de 

pensamento representam a “[...] dinâmica de construção de uma identidade para o escravo e 

seus descendentes.” Assim, para o autor, reduzir os cultos afros à questão de classe subalterna 

é perder de vista que essa cultura, ao longo do tempo, também se tornou veículo de uma 

continuidade institucional com repercussão na formação da identidade do negro. 

As práticas culturais dos nagôs, por exemplo, foram nomeadas por Sodré (2000) 

de reinterpretação, implicavam liturgia associada à política de luta e resistência. É o que 

considera, por exemplo, a inserção de intelectuais como Roger Bastide no candomblé. Neste 

                                                           
13 O termo ksynon quer dizer conjuntamente um ou a unidade que se origina do distinto, ou seja, do discurso 

com-um (SCHÜLER, 1996). 
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sentido, configura-se a aproximação dos intelectuais como estratégia de produção de “[...] 

enunciados performativos que deveriam fazer o descendente de africano existir e ser 

socialmente percebido como um si mesmo.” (SODRÉ, 2000, p. 168-69), assegurando que os 

discursos, as ideias fundantes do candomblé ultrapassassem as barreiras marcadoras da 

negação das culturas afro-brasileiras.    

Seguindo o pensamento de Muniz Sodré (2000), estratégias políticas, na dimensão 

político-cultural, adotadas por lideranças de terreiros, resultaram em legitimação política do 

povo de santo no espaço público. Retoma-se este aspecto para inferir que a estratégia de 

aproximação e possíveis alianças com intelectuais também se dão na dimensão, não somente 

religiosa, mas naquela cultural-artística, conforme são analisadas as relações estabelecidas 

entre grupos de bumba meu boi e governo do Estado do Maranhão, em especial a partir dos 

anos 1990, marco-temporal do objeto de dissertação desta pesquisadora. 

A trajetória cultural e artística do poeta popular e cantador de bumba meu boi 

Humberto de Maracanã foi marcada por estratégias que contribuíram para a projeção artística 

do poeta e do Bumba meu boi de Maracanã, grupo cultural que liderou14. O poeta e o grupo 

de bumba meu boi são referências de identidade cultural no Maranhão. Marco importante na 

história do grupo coincide com o início da trajetória de Humberto na militância política e com 

sua inserção no segmento progressista da Igreja Católica, por intermédio das Comunidades 

Eclesiais de Bases (CEBs), movimento de luta contra o latifúndio rural no Maranhão dos anos 

1970. É o próprio Humberto que contou sua experiência como participante das CEBs e a 

importância dessa experiência para o redirecionamento administrativo-artístico do Bumba 

meu boi de Maracanã15. Este estudo não tem por objetivo avaliar o impacto dessa formação e 

experiência de militância política na própria carreira do poeta Humberto e as possíveis 

mudanças no grupo de bumba meu boi. Tal experiência remete à ideia de reinterpretação, nos 

termos de Sodré, ao possibilitar dinâmicas de organização cultural, abertura de novos espaços 

e conquista de público. Retoma-se essa questão para registrar, posteriormente, a ligação da 

poesia de Humberto, sob a forma de toadas de bumba meu boi, com o tambor de mina. 

A perspectiva de reinterpretação também foi tratada por Muniz Sodré (2000), 

tendo por referência a questão da hierarquização das etnias jeje-nagô proposta por Nina 

Rodrigues como resposta à superioridade da etnia banto defendida por Sá Oliveira, João 

                                                           
14 Durante a elaboração desta exposição, teve-se notícia do falecimento do poeta Humberto de Maracanã, 

ocorrido em 19/1/2015, em São Luís do Maranhão (ANEXO QQ). 

 
15 Para mais informações ver Silva (2008). 
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Ribeiro e Silvio Romero. Hierarquização aqui tem o sentido da “[...] reinterpretação particular 

da civilização africana em território brasileiro.” dos jeje-nagôs na região luso-banto-nagô 

(SODRÉ, 2000, p. 170). Ou seja, a ideia de cultura primitiva com diferentes hierarquizações, 

com superioridade de umas em relação a outras, conforme os estudos dos autores já citados, 

foi apontada por Sodré (2000) como estratégia ético-político-religioso implementada, que têm 

nos rituais dos terreiros jeje-nagô, a força de aproximação, força esta que reúne diferenças, 

incluindo aí várias etnias de origem africana e não africana. Força capaz de promover 

encontros interculturais e transculturais, na acepção de Sodré (2000). 

A comunidade litúrgica afro-brasileira ou terreiro implica, antes de mais nada, a 

ideia de um corpo grupal forte o suficiente para dar proteção contra as adversidades, 

contra o estrangeiro hostil. É o que expressa um antigo canto de celebração: ‘Kosi 

mi fara alejo/Ara wara kon mi fara [...]’ (‘Nada há que possa contra mim nem 

mesmo quando parte dos estrangeiros/Todos unidos num mesmo corpo, nada há no 

mundo que possa contra mim’). A liturgia não deixa, assim, de ‘vestir’ ou exprimir 

uma prática política bastante clara. (SODRÉ, 2000, p. 170). 

 

No entanto, a ideia de superioridade de uma cultura em relação à outra, que marca 

estudos antropológicos, tem seus limites, uma vez que, nas culturas primitivas, prevalece 

também o sentido de hierarquização. Essas diferenças, tomadas como estratégias, não 

eliminam as constantes negociações, nem sempre em condições de igualdade, ao contrário, 

com as dinâmicas de uma sociedade historicamente marcada por desigualdades sociais e 

culturais. Neste sentido, recorrer à ideia de reinterpretação, ou seja, como formação 

multiétnica dos terreiros, sem, no entanto, enxergar fissuras, fendas que estão postas nas 

tensões e contradições das relações sociais e culturais, representa incorrer em ocultar, 

minimizar ou mesmo negar as lutas sociais e de interesses de grupos em detrimento do 

coletivo. Ou, ainda, reduzir a análise às lutas travadas tão somente a grupos sociais, no sentido 

positivista do termo. A diferença analisada de forma reducionista alcança tão somente a 

categoria de valor das práticas culturais, das manifestações culturais, não se estende em 

direção ao tratamento da condição social do sujeito individual que não está dissociado do 

sujeito coletivo. Em outras palavras, o sujeito coletivo na formação cultural do Brasil tem na 

dimensão de classes sociais e raciais a marca das relações sociais e do pensamento dominante. 

Retoma-se o estudo de Luis Parés (2007) para considerar as tensões e 

aproximações que marcaram o cotidiano do Brasil colônia. As estratégias de sobrevivência 

estão na história dos africanos, tornados escravos, e de seus descendentes. Os africanos que 

aqui chegaram, na condição de escravos, criaram o conceito de parente de nação, ao 

estabelecer laços afetivos de parentesco com africanos da mesma etnia como nagô e jeje, por 

exemplo. Esses laços de aproximação já estavam presentes nos antigos batuques, nos 
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calundus16, nas associações de caráter religioso como as irmandades católicas e nos terreiros 

de candomblé. 

Parés chama a atenção para a tendência de compreender o negro como sujeito 

histórico tendo em vista categorias binômicas como assimilação e resistência, negociação e 

conflito na perspectiva da historiografia, a partir dos anos 1980. Viés que já estava na obra de 

Roger Bastide nos anos 1960, de acordo com o autor. Na análise, Parés (2007) recorre à obra 

A formação das classes sociais na Inglaterra de Edward Thompson. No entanto, é preciso 

considerar que o conceito de classe não é homogêneo numa formação social. Há frações de 

classes no interior das classes hegemônicas. Como lembra Nicos Poulantzas (1977), em se 

tratando de uma formação social complexa como o capitalismo, além das classes 

fundamentais, como a dos capitalistas e a dos operários assalariados, existem as frações de 

classes.  Poulantzas utiliza o conceito de formação social, o qual difere do conceito de 

sociedade, sendo este mais descritivo e aquele inclui uma superposição de vários modos de 

produção, um dos quais detém o papel dominante (POULANTZAS, 1977)17.  

Parés (2007), no entanto, critica a polaridade conceitual, acentuando que aquilo 

que é compreendido pela historiografia como assimilação pode representar formas de 

resistência camuflada, como no caso das irmandades católicas, ou no caso dos africanos jejes, 

que tinham duas tendências em princípio antagônicas: um grupo adotava os costumes da elite 

branca da Bahia, e outro era contrário a esse ajustamento. “Ambas as atitudes podiam 

funcionar como estratégias contra a exclusão social na qual o sistema escravocrata os 

colocava.” (PARÉS, 2007, p. 93-94).  

Os olhos do pesquisador do século XXI encontraram no jornal O Alabama, que 

circulou na Bahia entre 1863 e 1900, ações relativas às perseguições do poder público contra 

as manifestações culturais dos africanos nos quais constata a presença de não-africanos nos 

rituais religiosos. É o mesmo jornal que lançara campanha contra o Candomblé e tinha como 

editores afrodescendentes e pró-abolicionistas, que “[...] viam o Candomblé como uma 

expressão de barbarismo, superstição e promiscuidade sexual, e lançaram contra o mesmo 

uma campanha sistemática de denúncias” (PARÉS, 2007, p. 125). Em outras palavras, o que 

                                                           
16 Calundus de origem africana, antecederam os candomblés, considerado uma formação complexa da 

religiosidade afro-brasileira. Assim como os batuques, eram abertos ao público (PARÉS, 2007). 

 
17 Em se tratando de uma formação social complexa de um modo de produção complexo como do capitalismo, 

existem não apenas duas classes, a dos capitalistas e a dos operários assalariados, mas várias classes sociais. 

Segundo Poulantzas, “[…] o termo formação social reporta-se rigorosamente aos níveis estruturais; o de 

sociedade indica, frequentemente, de uma maneira descritiva, o domínio das relações sociais” 

(POULANTZAS, 1977, p. 66). 
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Parés sugere é que a literatura especializada, que articula a polaridade conceitual 

assimilação/resistência, é reducionista por aglutinar ações de grupos sociais sem considerar as 

contradições de tais grupos.  

A África exportadora da peça escravo para o Brasil colonial, a África redescoberta 

no Brasil moderno e a África reafricanizada no Brasil contemporâneo têm sido, literalmente, 

objeto de discursos que configuraram hierarquias econômico-culturais envolvendo o triângulo 

Europa, África e América, o Novo Mundo. Dessa triangulação emergiram relações raciais 

sustentadas por concepções de culturas populares reinterpretadas como culturas negras e “[...] 

um novo sistema religioso sincrético, mas também do imaginário associado à nação moderna 

e, em geral, à modernidade e ao Modernismo.” (SANSONE, 2002, p. 249). Livio Sansone 

(2002, p. 249, grifo do autor) aponta como as interpretações de objetos e traços valorados de 

origem africana “[...] têm sido peças-chave no processo de mercantilização das culturas 

negras — ou seja, na produção do que podemos chamar de ‘objetos negros’.” 

Em nota, Sansone (2002) se refere à origem do sistema de culturas negras anterior 

ao período-auge do tráfico de escravos da triangulação Europa, África, América. De acordo 

com o autor, esse sistema foi funcional ao mercantilismo escravocrata e envolvia missionários 

e os primeiros colonizadores portugueses na África. Consistia em estratégias de 

fortalecimento de etnias africanas em detrimentos de outras e da instituição de depósitos de 

africanos aprisionados na costa do continente africano à espera da deportação para a América. 

Foi nesse contexto que surgiu a chamada nação iorubá, no final século XIX, servindo de 

modelo para o Brasil e para Cuba. Fruto de relações sociais de opostos, entre brancos e 

negros, trata-se de subcultura, de acordo com Sansone (2002, p. 250), que faz parte de um 

sistema, ou melhor, de uma formação social “[...] que enfatiza a cor, ou a descendência a 

partir da cor, como um importante critério de diferenciação ou de segregação das pessoas.” 

Cultura negra que, no fenômeno da globalização, caracterizaria uma reinvenção da África por 

razões políticas. 

Os africanos que chegaram ao Brasil na condição de escravos são originários “[...] 

da região em torno do rio Congo e do Golfo da Guiné.” (SANSONE, 2002, p. 253). Principal 

centro receptor da mão de obra escrava, o litoral baiano e o Recôncavo foram considerados 

pelos autores Nina Rodrigues, Manuel Querino e Manuel Bonfim como o território com 

características mais expressivas da cultura africana, impressões apoiadas nos relatos dos 

viajantes estrangeiros que circularam pela Bahia colonial. Nos anos 1930, a Bahia foi 

universo para a antropologia afro-americana com Arthur Ramos, Franklin Frazier, Melville 

Herskovits, Roger Bastide, Pierre Verger, intelectuais responsáveis pela ideia de africanismos 
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no Novo Mundo. Os dois últimos e Donald Pierson são apontados por Sansone como 

defensores da ideia de maior predominância de traços africanos na Bahia. Neste cenário 

dominado pelas visões dos intelectuais, se intensificaram os debates em torno do dualismo 

sobrevivência/resistência x adaptação. “Na verdade, a Bahia tem sido historicamente central 

não só nos discursos dos intelectuais, mas também nas construções populares sobre a África e 

os ‘africanismos’ no Brasil.” (SANSONE, 2002, p. 254, grifo do autor). 

Sansone (2002) recorre aos dados sobre crescimento econômico e inserção do 

negro no mercado de trabalho como marcadores da permanência de relações raciais no Brasil 

e a construção de culturas populares sob a versão culturas negras (ou processo de 

reafricanização), conforme a seguinte classificação e características: 1) entre a Abolição 

oficial em 1888 e os anos 1920: baixo percentual de emprego no setor industrial; prevalência 

da mão de obra europeia; 2) dos anos 1930 (ditadura populista de Getúlio Vargas ao final dos 

anos 1970 da ditadura militar: aumento da inserção do negro no mercado de trabalho formal. 

Ressalte-se que, no período da ditadura militar, há o crescimento da indústria brasileira em 

substituição à politica econômica de importações; 3) o início da redemocratização nos anos 

1980 até os anos 2000: surgimento de movimentos negros, criação de associações 

carnavalescas exclusivamente para negros; reconhecimento do poder público pela cultura e 

religiões de origem africana, período, rotulado pela mídia como “reafricanizaçao da Bahia” 

(SANSONE, 2002, p. 255). Nesta fase do Brasil neoliberal, Sansone (2002) sugere que novas 

formas de segregação racial emergiram com o fortalecimento de indústrias de tecnologia e a 

exigência de mão de obra especializada, ou a exigência de boa aparência nos shoppings das 

classes médias, acrescente-se, aqui, bancos, etc. É também nesse cenário que se fortalece a 

indústria de lazer com a redescoberta da potencialidade econômica das culturas dos 

afrodescendentes, bem como a concepção de brasilidade, baianidade, em ações de 

reconhecimento por parte do Estado e na utilização de imagens da cultura negra pelas 

indústrias de propaganda (SANSONE, 2002).  

A cultura é ela mesma mercadoria na dominante cultural pós-moderna, “[...] mais 

uma modificação sistêmica do próprio capitalismo.”, no dizer de Fredric Jameson (2002, p. 

16), no qual o autor vislumbra o apagamento das fronteiras entre a alta cultura e a cultura de 

massa ou comercial. Os textos do pós-modernismo vão se nutrir das formas, categorias e 

conteúdos da indústria cultural outrora criticada pelos modernistas. No espaço-temporal, a 

concepção pós-modernista está fincada entre o final dos anos 1950 e o começo dos anos 1960. 

Com o presente aporte teórico, o esforço visa situar televisão, telejornalismo e 

suas narrativas sobre o candomblé e o tambor de mina na contemporaneidade. Leva-se em 
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conta que contemporaneidade está inserida na chamada era pós-moderna ou pós-estrutural 

tendo-se como pressuposto que se trata de uma dominante cultural na qual a ideia central é a 

da heterogeneidade, do tapete colorido, para usar a expressão de Eagleton (2005), no qual 

diferentes culturas se cruzam, se entrecruzam, se fundem e se separam defendendo interesses 

diversos. A situação assim descrita, com base na concepção de pós-modernismo, sugere a 

retórica do pluriculturalismo e, desse modo, o apagamento das tensões e contradições 

decorrentes de relações sociais de classe e de raça. Situar esta pesquisa a partir de percursos 

teóricos que fundamentem dialética e historicamente as correntes culturais do mundo 

ocidental significa versar sobre a tentativa de compreensão da visão de classe e racial 

encenada como uma visão festiva, que caracteriza a representação de manifestações e 

expressões do candomblé e do tambor de mina em vozes, imagens, trilhas sonoras e som 

ambiente sob o formato de narrativas jornalísticas televisivas.  

Por suporte teórico, compreende-se a ideia de lógica cultural dominante, nos 

termos de Jameson (2002), enquanto um sistema que se produz e reproduz na ideia de ampla 

possibilidade de conexões, trocas, arranjos, migrações. A exposição do autor recai sobre 

elementos constitutivos do pós-moderno: nova falta de profundidade, tanto na teoria 

contemporânea quanto na cultura da imagem e do simulacro; enfraquecimento da 

historicidade; as intensidades como matiz emocional básico e relação vicária com a 

tecnologia, considerada um importante aporte no novo sistema econômico mundial.  

Jameson (2002) situa a cultura no processo de mudança do capitalismo, no qual 

crescimento econômico está associado à nova fase desse sistema econômico-social mundial 

denominado por ele de capitalismo tardio, termo originário de Ernest Mandel, cujas 

características centrais são a internacionalização do capital e a flexibilidade do trabalho 

(MANDEL, 1982; JAMESON, 2002). Acentuou-se a reestruturação produtiva do capital com 

a fusão e formação de conglomerados econômicos como o das redes de comunicação, nas 

quais estão inseridas as empresas jornalísticas. Na última fase do capitalismo tardio, ocorreu a 

ascensão das mídias e da indústria de propaganda, sendo que a materialização das novas 

tecnologias convergiu na televisão e no computador. A televisão, para Jameson, não articula 

nada, sendo uma máquina de reprodução do capitalismo tardio, limitada em sua essência à 

produção e reprodução do simulacro. 

Para o autor, as realidades na forma de imagens de televisão reforçam e 

intensificam a lógica do capitalismo tardio; a televisão transforma o passado em estereótipos 

ou textos, nega o projeto coletivo, reduzindo o presente e o futuro “[...] às fantasias de pura 
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catástrofe e cataclismos inexplicáveis, que vão de visões de ‘terrorismo’ no nível social a 

visões de câncer no nível pessoal.” (JAMESON, 2002, p.72-73, grifo do autor). 

Jameson (2002) chama a atenção para as diferenças entre as experiências efeito 

cinema e o efeito monitor de televisão. O primeiro tem efeito hipnotizante 

fenomenologicamente demonstrável. E o segundo está atrelado ao fluxo total, a não-

interrupção, o efeito de continuidade no conceito de Raymond Williams. Na análise de 

Jameson, o fluxo total sugere que a televisão está longe de possibilitar o que ele chama de 

distância crítica necessária ao processo de elaboração do pensamento. “De fato, se alguma 

distância crítica ainda é possível, ela está certamente ligada ao trabalho da memória. Mas esta 

parece não desempenhar nenhum papel na televisão, seja ela comercial ou não (ou, sinto-me 

tentado a dizer, no próprio pós-modernismo em geral).” (JAMESON, 2002, p. 94). 

Jameson (2002) analisa o vídeo experimental como exemplo de texto pós-

moderno e recorre a alguns marcadores formais aqui tomados como recurso acessível e 

inteligível para a compreensão do corpus desta pesquisa. Não se trata de marcadores 

exclusivos da forma videotexto, mas que figuram como signos e traços de formas mais 

antigas (JAMESON, 2002). O autor se refere ao logotipo e à tematização. Logotipo 

representa a “[...] síntese de uma imagem de propaganda e de uma marca; ou melhor, é uma 

marca que foi transformada em uma imagem, em um signo ou emblema que traz em si a 

memória de toda uma tradição de anúncios anteriores de forma quase intertextual.” 

(JAMESON, 2002, p. 108).  

Como marcador de telejornal da televisão brasileira, o logotipo mais conhecido é 

o do próprio telejornal Jornal Nacional da Rede Globo com sua imagem e sonoridade, já 

algum tempo ocupando também a função de toque de telefone celular. O logotipo é um 

marcador também dos telejornais regionais, que seguem o padrão da emissora central. Para 

análise das reportagens, o marcador logotipo ajuda a refletir sobre o recorrente recurso 

utilizado pelo telejornalismo para associar de modo rápido, quase instantâneo e simplificado, 

aglutinando, em geral, imagens e efeitos sonoros identificadores de lugares, assuntos, 

personalidades, datas. Por exemplo, se o assunto é Aids na África – continente apresentado, 

em geral, nas narrativas como homogêneo, negando-se ou apagando-se particularidades e 

singularidades – a imagem recorrente na televisão é de pessoas de cor preta, magérrimas, e, 

geralmente, amontoadas em enfermarias lotadas, ou ainda, em condições precárias. Em 

síntese, imagens com discurso repetitivo que associam a África à pobreza, à miséria humana, 

às doenças. 
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Da situação de penúria africana para a da representação da alegria associada à 

cidade de Salvador. Em geral, as narrativas audiovisuais a representam sob o enquadramento 

da área em frente ao Museu Náutico da Bahia, de baianas, de praias ou de grupos musicais 

integrantes da chamada axé music. Portanto, são signos que ganham o significado de 

Salvador, referendando, ainda, Bahia à visão festiva. Seguindo a mesma trilha de pensamento, 

chega-se às narrativas audiovisuais sobre as festas de largo, com ênfase na Festa de Iemanjá. 

Adianta-se que as imagens selecionadas para representar as festas em sua versão de 

sincretismo religioso ligadas ao candomblé são repetitivas de uma concepção de religiosidade 

que faz parte das relações constituidoras e constituintes da formação social e cultural, na qual 

a televisão é forma cultural dessa totalidade (WILLIAMS, 1979b). 

Sobre o marcador tematização, que pode ser do tipo narrativo ou genérico, 

Jameson (2002, p.113, grifos do autor) compreende que se trata do momento  

[...] em que um elemento, um componente, de um texto é promovido ao status de 

tema oficial, e nesse instante se torna candidato a uma honra ainda maior, a de ser o 

‘significado’ de uma obra. Mas essa reificação temática não é necessariamente uma 

função da qualidade intelectual ou filosófica do próprio ‘tema’. 

 

Com base no pensamento de Jameson, entende-se que a factualidade no 

jornalismo televisivo funciona como critério preferencial de noticiabilidade em comparação 

ao aprofundamento como abordagem no telejornalismo. Nesse sentido, factualidade torna-se 

melhor compreendida sob o viés da categoria tematização. Toma-se por base as narrativas 

audiovisuais de candomblé e de tambor de mina, nas quais predominam a factualidade por 

serem, em geral, matérias produzidas e veiculadas no mesmo dia. São matérias cujas pautas se 

propõem a atualizar o passado, visto como tradição, e que se mantém no presente sustentado, 

simbolicamente, nos rituais festivos, por exemplo. A tradição é reelaborada, portanto, na 

factualidade do jornalismo televisivo que a reatualiza tendo por valor-notícia aspectos do 

acontecimento apresentados pela excepcionalidade ou extraordinariedade. Foi o que se 

observou em algumas reportagens da base da pesquisa, cujos trechos apresentam-se a seguir: 

“É uma tradição que se repete desde 1549, há mais de 460 anos.” (Informação verbal)18, 

afirma repórter durante passagem na reportagem sobre a Festa de Nossa Senhora da 

Conceição da Praia, sincretizada com o orixá feminino Oxum. Em mais uma passagem, a 

mesma repórter, agora no contexto da cobertura da Festa de Santa Bárbara, sincretizada com o 

orixá feminino Iansã, afirma: “É assim há mais de trezentos anos, os devotos se reúnem para 

                                                           
18 Trecho da reportagem sobre a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia/Oxum, veiculada na edição de 

8/12/2012, no telejornal Bahia Meio Dia, da TV Bahia (APÊNDICE T). 
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pedir proteção contra tragédias e eventos naturais como tempestades.” (Informação verbal)19. 

Ou como no caso do texto-off de outra repórter que cobriu a Festa de São Roque, sincretizado 

com o orixá Obaluaiê: “O percurso até a igreja este ano foi de sacrifício para a aposentada de 

70 anos. Mesmo com as pernas enfaixadas, Dona Nancy veio [à festa].” (Informação 

verbal)20, enquanto a imagem em plano detalhe enquadra as pernas enfaixadas da personagem 

da matéria. São fragmentos de narrativas audiovisuais da TV Bahia em que factualidade vira 

tematização e tradição se torna excepcionalidade como fato novo do acontecimento narrado. 

Segundo Traquina (2005), a notabilidade é um valor-notícia no qual o campo 

jornalístico prioriza a cobertura de acontecimento e não de problemáticas O factual é 

prioridade por estar mais visível, mais aparente. Para o autor, os valores-notícias são critérios 

utilizados pelos jornalistas na “[...] seleção dos acontecimentos do mundo real e na construção 

das ‘estórias’ que contam sobre a realidade.” (TRAQUINA, 2005, p. 82). O pensamento de 

Traquina toma por base correntes funcionalistas e pragmáticas do jornalismo, que são 

representativas de práticas jornalísticas correntes. Tais teorias justificam o fazer jornalístico, 

tendo por parâmetro as rotinas de produção. No entanto, é preciso destacar que essas práticas 

não estão fora da dimensão-mundo. O que significa que nem jornalismo e nem fatos possuem 

autonomia, ou seja, não estão desvinculados das relações pertinentes às dinâmicas da 

sociedade. 

Ainda vale a pena apontar que narrativas de acontecimento – apresentadas 

mediante convenções jornalísticas e de acordo com a linguagem própria do meio de 

comunicação – reconstituem a dimensão do próprio acontecimento, inserindo-o outra vez na 

dinâmica do espaço-mundo. Dessa forma, as narrativas jornalísticas orientadas somente pelo 

critério da factualidade podem reconfigurar a problemática de forma simplificada e 

reducionista.  

A complexidade dos fenômenos culturais na qual estão inseridas as narrativas 

televisivas do gênero jornalístico exige um percurso teórico e metodológico que ultrapasse 

análises funcionalistas e pragmáticas, as quais se fixam nos limites de convenções 

direcionadoras do formato de narrativas jornalísticas, com o sentido de contar histórias, sob a 

competência profissional de jornalistas (ALBUQUERQUE, 2000). Neste sentido, o 

pensamento de Lucien Goldmann (1985) contribui para o aprofundamento dessa análise. Com 

                                                           
19 Trecho da reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara/Iansã, veiculada na edição de 4/12/2012, no telejornal 

Bahia Meio Dia, da TV Bahia. 

 
20 Trecho da reportagem sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê, veiculada na edição de 16/8/2012, no telejornal 

Bahia Meio Dia, da TV Bahia. 
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base no pensamento do referido autor, analisa-se teoricamente forma e conteúdo na dimensão 

sócio-econômico-cultural, situando-se reportagens do jornalismo televisivo sobre candomblé 

e tambor de mina, sem perder de vista estratégias dos atores envolvidos, a exemplo de 

empresas de comunicação, jornalistas e representantes das culturas afro-brasileiras. Trata-se 

de produção televisiva localizada na formação social e cultural do Brasil, na particularidade 

da Bahia e do Maranhão, o que inclui interesses no processo de relações sociais nas quais 

estão postas contradições, tensões e alianças.  

Goldmann (1985), ao analisar, na ótica dominante, obras de Pascal e de Racine, 

apresenta a inserção dessas obras no contexto da racionalidade empirista e ideológica. Para 

ele, o conhecimento é sempre constituído e resultante de um processo no qual partes e todo 

estão em contato permanente e se esclarecem mutuamente. Para ultrapassar os fenômenos 

parciais e abstratos, e, assim, se aproximar da sua essência concreta, Goldmann (1985) 

considera importante não limitar a análise à imanência da obra. Antes, é preciso considerar o 

grupo social ou mesmo a classe social no qual estão inseridos autor e obra, recorrendo-se à 

evolução histórica desse grupo ou classe social.    

Crítico do existencialismo e do estruturalismo, Goldmann (1985) segue outro 

caminho. Para ele, o autor não é um sujeito sem conexão, sem vínculo com grupo social, ou 

classe social. Propõe, então, a concepção de sujeito-transindividual. Também não concebe as 

estruturas de modo a-histórico, sendo as práticas sociais definidoras das estruturas, o que 

implica valores humanos compartilhados. Segundo Celso Frederico (2012, p. 183), com essa 

formulação, Goldmann quer se manter longe das correntes positivistas, “[...] ao insistir na 

especificidade dos fenômenos humanos e em sua radical diferença em relação ao mundo 

natural.” 

A intenção do autor é captar a estrutura significativa da obra. Para isso, não basta 

compreender a obra a partir dela mesma, identificando suas leituras e influências, portanto, 

nos limites da análise imanente. Goldmann (apud FREDERICO, 2012, p. 184) vai considerar 

o “[...] pensamento como aspecto parcial de uma realidade menos abstrata: o homem vivo e 

inteiro.”. Ou seja, o homem na sua totalidade e no movimento que constitui a totalidade. 

Portanto, compreender a estrutura significativa é compreender como esta obra está inserida na 

totalidade, como a obra não está apartada do grupo social e das classes sociais. A relação 

entre obra e grupo social dar-se-á na expressão da visão de mundo, ou seja, a consciência 

possível como “[...] estrutura mental de caráter coletivo que expressa os interesses das 

diversas classes sociais.” (FREDERICO, 2012, p. 184).  
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Recorrendo à teoria do romance do jovem Lukács, Goldmann vai estabelecer uma 

conexão entre forma e estrutura significativa, no sentido de que forma é o que especifica o 

gênero, no caso literatura, tornando-se indicativa do social. Social que estará na forma e não 

no conteúdo (FREDERICO, 2012). O autor faz a separação entre “[...] elementos essenciais 

dos elementos acidentais.” para encontrar na forma, naquilo que é específico, representativo 

do gênero, a visão de mundo que vai se expressar de modo mais coerente, mais desenvolvida. 

“Em Le dieu caché, o essencial é a visão trágica dos jansenistas.” (FREDERICO, 2012, p. 

185). Como Goldmann define a visão trágica como essencial? Frederico (2012) explica que o 

autor fundamenta-se na Estética de Hegel para entender a concepção de tragédia, analisando a 

oposição ente arte clássica e arte romântica. De um lado, o sentido de unidade entre o homem 

e o mundo, de outro, o de inadequação entre homem e mundo. Em outras palavras, “[...] 

estamos, assim, diante de duas posições antagônicas: a arte clássica circunscreve-se à 

imanência, enquanto o romantismo acena para valores transcendentes.” (FREDERICO, 2012, 

p. 188). 

Goldmann (1985) utiliza o conceito de visão de mundo com base em Georg 

Lukács. Para ele, visão de mundo é um instrumento conceitual necessário para compreender 

as expressões imediatas do pensamento dos indivíduos. No caso da análise da obra, é preciso 

situá-la em relação ao pensamento filosófico, o que permite identificar o que ele prefere 

chamar de consciência de grupo. Pode-se dizer que na visão de mundo estão aspirações, 

sentimentos e ideias que unem os membros de um grupo ou de uma classe social em oposição 

a outros grupos ou classes (GOLDMANN, 1985), mas também estão refletidas em alianças, 

convergências que justificam também interesses mútuos. 

Toda grande obra literária ou artística é a expressão de uma visão de mundo 

(GOLDMANN, 1985; FREDERICO, 2012). O pensamento goldmanniano é retomado como 

base para a análise crítica de reportagens televisivas. Não se pretende afirmar que as 

reportagens são obras no sentido de criação de arte, mas que são práticas e expressões que não 

estão fora, apartadas dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e históricos, as quais, neste 

sentido, refletem contradições, tensões e alianças próprias da dinâmica das relações sociais. A 

produção televisiva é expressão de criação intelectual coerente com visões de mundo 

constituídas em relações sociais de classes e raciais e de pensamentos, ideais, aspirações em 

determinadas condições histórico-sociais e culturais.  

Há um modelo de jornalismo televisivo seguido que está fincado em bases de 

conhecimento, de correntes de pensamento. Nesse sentido, a produção televisiva é expressão 

de correntes do pensamento contemporâneo, do capitalismo tardio (JAMESON, 2002), e, 
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como expressão, compreende e elabora narrativas de manifestações e de poéticas de religiões 

afro-brasileiras como o candomblé e o tambor de mina, assegurando significação e valor de 

veracidade. 

A compreensão de jornalismo é diversa do campo jornalístico de base 

funcionalista, que concebe a produção noticiosa no sentido de construção da realidade ou 

ainda que toma por referencial histórico a origem da imprensa no publicismo, assentando-se, 

posteriormente, na institucionalização do jornalismo, até chegar à notícia-mercadoria com a 

formação das empresas de comunicação no processo de expansão do capitalismo. Nesse 

sentido, a literatura especializada concebe notícia como manifestações factuais do real-

histórico, direcionamento já previsto na mimese por Aristóteles, para a produção de discurso a 

partir de aspectos da realidade em seus marcos espacial e temporal (SODRÉ, 2009). Ou seja, 

elaboração de narrativas, a partir de enquadramentos da realidade, concepção que analistas 

norte-americanos chamam de framing, baseados na frame analysis, de Erving Goffman.  

O ‘enquadre’ constitui, assim, um sistema de referências (regras, esquemas 

interpretativos) que possibilita a atribuição de sentido a uma ocorrência ou uma 

situação qualquer, de modo a organizar a experiência social. Seja de natureza 

política, ética ou estética, o enquadre afina-se evidentemente com a cultura de um 

grupo específico, permitindo ao ator social descrever, interpretar ou categorizar as 

situações que se lhe afiguram como problemáticas. Por meio dele, um problema 

social é suscetível de converter-se em problema público dando margem ao 

surgimento de ações coletivas. (SODRÉ, 2009, p. 38). 

 

Além do enquadramento midiático que constrói o efeito de real, há, ainda, 

análises defensoras da ideia de fim das audiências e sua transformação em públicos com papel 

ativo para interferir, ora como provocador, ora como articulador, no espaço público midiático, 

uma vez que “[...] tomam posição ou se comprometem com uma causa coletiva qualquer.” e 

“[...] constitui-se, ainda que, provisoriamente, como um sujeito coletivo.” (SODRÉ, 2009, p. 

29). Nesse sentido, predomina a ideia de que, tanto no processo de produção da notícia, 

quanto na sua recepção, está o sujeito coletivo, em última instância, perfazendo um 

entrecruzamento de ideias e de interesses como retórica no espaço midiático - arena que vai 

mediar os conflitos e tensões dos chamados grupos sociais. Tal perspectiva institui a 

linguagem discursiva como a categoria-espaço hegemônica e com competência para orientar o 

direcionamento cultural. Considera que a produção jornalística insere-se, mais amiúde, no 

nível do acontecimento, limite atribuído às condições do fazer jornalístico pelas rotinas de 

produção. Quando se trata de aprofundamento da informação, atinge o grau de conjuntura, 
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como no caso das reportagens, que, pelas características do gênero jornalístico21, têm como 

atributo um maior tempo para sua produção e maior espaço para sua veiculação.  

O que se deduz é que a abordagem teórica para a compreensão da produção 

jornalística concebe a realidade de modo linear, como uma sequência que limita o texto 

jornalístico meramente pelas condições de produção noticiosa definidas nas rotinas 

produtivas. Ou seja, o jornalismo é, por natureza, limitado, embora consiga atingir a 

conjuntura. Justificar-se-ia, então, a máxima não exija do jornalismo o que ele não pode dar. 

Como diz Sodré (2009, p. 50), mais adiante no mesmo texto, “[...] outros sistemas de 

interpretação de fatos – por exemplo, a reflexão acadêmica – demandam um tempo mais lento 

de maturação das versões, que os levam a aproximar-se das estruturas.” O que significa que, 

por natureza, o jornalismo não dispõe do tempo de maturação suficiente para chegar mais 

próximo das estruturas, conforme o autor. 

Busca-se, aqui, respaldo no pensamento do filósofo Georg Lukács no tocante ao 

direcionamento teórico-metodológico e avanços no entendimento do objeto da pesquisa, 

situando a atualidade do autor frente ao predomínio de vertentes pós-modernista ou pós-

estruturalista, as quais elevam a linguagem como primado filosófico de uma proposta com 

base na não-totalidade da realidade. Realidade, neste sentido, conduzida pelo efeito de real e 

em sintonia com os conflitos e tensões da imediaticidade, geridos por grupos sociais que, 

favorecidos pelas tecnologias digitais, ocupam o espaço público midiatizado mediante 

discursos sob o formato de diversas linguagens como a jornalística, a publicitária, a imagética, 

a sonora. Numa espécie de caleidoscópico social e comunicacional, conduzem o cotidiano por 

demandas, realimentando, inclusive, e não somente, os meios de comunicação.  

Seguindo a trilha do pensamento de Lukács e na leitura que dele faz Adelmo 

Genro Filho (1987), compreende-se que jornalismo, embora não seja obra de arte, está na 

dimensão da percepção, da consciência elaborada. Como a arte e a ciência, é também 

atividade do espírito. É forma de conhecimento, posto que elabora e veicula narrativas 

audiovisuais a partir de fatos com a intenção de reconstituir a dimensão fenomênica da 

realidade, recorrendo a formas e conteúdos definidores da linguagem jornalística.  

                                                           
21 A questão de gênero suscitada por Octavio Paz (2012) remete às limitantes classificações que as ciências 

humanas definem como tal. Ao se reportar à ciência da literatura, o autor favorece pensar a grande área da 

comunicação, na qual o gênero, ou subgênero, também nomeia, define, delimita os fazeres jornalísticos. E, 

nessa condição, submete o jornalismo que se fragmenta, se enquadra ou é enquadrado pelo e no gênero, 

sendo direcionado a um estado limitador em sua potencialidade criadora. É verdade que existem as 

classificações nomeadas de híbridas, no entanto, o que prevalece em última instância é o cumprimento de 

rotinas, normas que estabelecem o que é ou o que não é jornalismo. 
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Jornalismo é forma de trabalho e, nesta categoria, move-se também sob 

determinações de produção, distribuição e consumo. Observando-se o predomínio de matérias 

jornalísticas na televisão comercial, especialmente a Rede Globo, a realidade é construção 

multifacetada no formato de narrativas audiovisuais reduzidas à dimensão complexa do real 

em imediaticidade do mundo, fenômeno comum à televisão comercial, já observado por 

Adorno (1969). Entende-se que o jornalismo, enquanto instituição, na perspectiva de 

produção cultural contemporânea, segue o direcionamento cultural dominante. 

As convenções narrativas atualizam e reforçam premissas da cultura jornalística 

de credibilidade, atualidade, prestação de serviço público, vigilância, proximidade. Valores-

notícia disseminados pelas teorias funcionalistas de comunicação, que marcam, 

historicamente, a configuração do jornalismo norte-americano e que servem de referência, 

ainda hoje, para o jornalismo no Brasil. Valores que são apropriados pelo fazer jornalístico 

nas inter-relações com a chamada recepção ou audiência presumida, mas que são 

configurados por processos sociais, econômicos e culturais, definidos nas relações 

estabelecidas a partir do fenômeno agora denominado de novas práticas de consumo.  

A televisão, que produz, veicula e faz circular fragmentos de seus produtos em 

múltiplas plataformas midiáticas, integra um conglomerado midiático. Regida pelo modelo 

comercial, busca estratégias mercadológicas para conquistar audiências, reforçando o caráter 

de entretenimento. Investe, portanto, em jornalismo com o propósito de buscar a satisfação de 

grupos, jornalismo classificado pela televisão comercial como sendo jornalismo de serviço, ou 

seja, jornalismo voltado para a vida prática e cotidiana, sob o argumento de atendimento à 

pluralidade de públicos e, em última instância, à diversidade cultural. Nota-se que diversidade 

cultural está relacionada à satisfação individual ou de grupos de pessoas. 

Com Lukács (1968), Goldmann (1964) e Genro Filho (1987) o esforço que se faz 

é para situar e compreender o jornalismo em uma dimensão ampliada da realidade social. A 

obra de arte na literatura, analisada por Lukács (1968), por exemplo, não está fora do 

processo histórico geral da sociedade. O autor considera que “[...] a essência e o valor 

estético das obras literárias, bem como a influência exercida por elas, constituem parte 

daquele processo social geral e unitário, através do qual o homem faz seu o mundo pela sua 

própria consciência.” (LUKÁCS, 1968, p. 15). Ou seja, o processo social geral e unitário 

compõe a realidade. E é a partir dessa realidade que o homem faz seu o mundo, mediado pela 

consciência elaborada com os pés fincados nessa realidade. Conforme a análise de Celso 

Frederico (2007), a acepção de consciência em Lukács segue o viés do idealismo hegeliano. 

Ou seja, na Estética, o objeto artístico “[...] possui a peculiaridade de ser um objeto que só 
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existe como resultado da atividade da consciência do sujeito.” (FREDERICO, 2007, p. 45). 

Portanto, o processo de criação artística segue o princípio da liberdade. Trata-se do primado 

da consciência sobre o ser, explica Frederico (2007, p. 45), uma das teses do idealismo, mas 

que, na arte, é característica básica e estabelece “[...] uma relação especial entre sujeito e 

objeto, diferente das demais formas de objetivação.”  

Há que considerar que, ao reconstituir idealmente o mundo, sem perder de vista 

toda a complexidade da realidade – o que é diferente do sentido de idealizar o mundo –, o 

autor da obra literária recorre ao trabalho propriamente dito como processo de técnicas, 

conhecimentos e normas de produção. Para Lukács (1968), o homem se cria a si mesmo e se 

transforma ele mesmo em homem por intermédio do seu trabalho. O pensamento do autor no 

texto Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels põe em evidência uma categoria 

central para o entendimento do desenvolvimento cultural da sociedade. É através do trabalho 

que o homem constrói as relações sociais e também amplia e cria sua sensibilidade humana, 

escrevendo sua história. Uma história determinada e na qual se forma o ser social 

determinante para a consciência do homem, cujo processo é marcado pelas contradições e 

antagonismos decorrentes das relações sociais de exploração do homem pelo homem, de 

relações de propriedade. 

O conceito de trabalho, portanto, tem uma dimensão cultural que também está 

localizada no pensamento de Marx, conforme ensina Lukács (1968). O que significa que o 

processo de criação e de constituição do homem por intermédio do trabalho tem relação com 

o aperfeiçoamento continuado da sensibilidade subjetiva humana. É nesta dimensão que se 

situa também a subjetividade, o desenvolvimento dos sentidos e da potencialidade crítica do 

ser humano.  

Lukács (1968) pensa a realidade na sua totalidade, na qual essência e aparência 

constituem uma unidade, não estão separadas e fazem parte do todo. A produção do 

conhecimento não está desvinculada dessa totalidade, tampouco possui autonomia. Celso 

Frederico (2007, p. 44) aponta, nesse pensamento lukácsiano, influência de Hegel: “[...] a 

defesa do realismo como método de criação literária derivava de sua teoria da objetividade, 

entendida, de forma hegeliana, como uma unidade contraditória de essência e aparência.” A 

partir daí, segundo Frederico (2007), Lukács vai retomar a tese de Engels: o triunfo do 

realismo. Frederico (2007, p. 44) traduz assim a defesa lukácsiana do realismo: 

[...] a postura objetiva do escritor que, em seu ofício, despe-se dos preconceitos, era 

a garantia da objetividade e, portanto, da vitória do humanismo sobre o caráter 

mistificador da realidade social. Assim, diante da imagem distorcida da realidade, a 

arte refazia, por seus recursos próprios, o ideal da totalidade harmônica, da 
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reunificação da essência com a aparência, façanha conseguida graças ao empenho do 

escritor que se entregou ao movimento objetivo da realidade social.  

 

Em Arte e verdade objetiva, Celso Frederico (2007, p. 44) diz que Lukács já 

afirma a arte como uma forma particular de reflexo, “[...] que nos apresenta uma imagem da 

realidade e também suas tendências.” Lukács (1968) associa, então, arte como reflexo da 

realidade, também presente nas ideias, nas representações, nas sensações. A meta de todo 

grande escritor, na acepção de Lukács (1968, p. 29), referindo-se a Shakespeare, Goethe, 

Balzac e Tolstoi, “[...] foi a reprodução artística da realidade.”, na tentativa de alcançar a 

fidelidade ao real na sua totalidade22. Ou seja, a uma subjetividade que se expande e cria uma 

obra de arte não como mera cópia fotográfica da realidade, mas a partir da realidade, 

identificando contradições, tensões e complexidades que a constituem e estão presentes no 

modo de ser de cada um. Esse sujeito não é apenas o indivíduo que faz parte de determinado 

grupo social de uma sociedade identificada pelos valores, crenças, saberes, dizeres, cujas leis 

são confinadas às possíveis mediações das instituições sociais que formam essa sociedade. 

Lukács (1968) – cuja produção intelectual se forja no processo das grandes transformações do 

século XX, como a Revolução Russa, a Primeira Grande Guerra, a crise econômica de 1929, a 

Segunda Guerra Mundial, a queda do chamado socialismo real, a chamada Guerra Fria e todas 

as vertentes e impactos decorrentes das contradições do capitalismo pelo mundo afora – não 

poderia conceber as relações entre sujeito e objeto como quem isola a parte na expectativa de 

atingir o todo.  

Lukács (1968) compreende que a base da boa literatura e da arte está na defesa da 

integridade do homem (princípio do humanismo), contra a opressão do homem pelo homem, 

contra formas desumanas (FREDERICO, 2007). “E a arte é consciência e registro desse 

percurso histórico: nela o homem eleva-se acima de sua singularidade para reconhecer-se 

como pertencente ao gênero, num momento determinado do processo de hominização.” 

                                                           
22 A concepção de totalidade proposta por Lukács (1965) relativa à essência e aparência, à forma e conteúdo 

também está presente no texto Narrar ou descrever? Contribuição para uma discussão sobre o naturalismo e o 

formalismo, no qual faz uma análise comparativa entre narração e descrição, a partir dos romances Ana 

Karenina, de Tolstoi (narração), e Naná, de Zola (descrição).  Na análise do conteúdo, em Zola, o romance 

descreve cenas do ponto de vista do espectador; em Tolstoi, ocorre a narração do ponto de vista do participante 

(personagem) da obra. “Tolstoi não descreve uma ‘coisa’: narra acontecimentos humanos. E esta é a razão de 

que o andamento dos fatos venha narrado duas vezes, de maneira, genuinamente épica, ao invés de ser descrito 

por imagens.” (LUKÁCS, 1965, p. 49, grifo do autor). As limitações da descrição do teatro, em Naná, de Zola, 

não estão presentes em Ilusões Perdidas de Balzac, autor considerado por Lukács como um dos mais 

expressivos representantes do realismo. “Este caráter completo de inventário não existe em Balzac. O teatro e a 

representação, para ele, constituem somente o ambiente em que se desenvolvem íntimos dramas humanos.” 

(LUKÁCS, 1965, p. 51). Os problemas sociais que aparecem na obra de Zola são descritos como fatos sociais, 

“[...] como resultados, como caput mortuum da situação.” (LUKÁCS, 1965, p. 51). 
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(FREDERICO, 2007, p. 45)23. Na arte, o homem se reencontra, se reconhece, a fruição 

estética tem o sentido de pertencimento. 

Para os propósitos desta pesquisa, interessa a análise do ponto de vista 

epistemológico, na defesa que faz do pensar a totalidade enquanto essência e aparência, forma 

e conteúdo como uma unidade do diverso, como um todo decorrente de um processo 

historicamente determinado. Nesse sentido, entende-se que as articulações que constituem a 

realidade “[...] nascem por obra das leis que determinam o desenvolvimento histórico da 

sociedade, em decorrência da ação das forças motrizes do desenvolvimento social.” 

(LUKÁCS, 1965, p. 61).  

Na leitura proposta por Jameson, em Pós-modernismo: a lógica cultural do 

capitalismo tardio, essência é relativa à estrutura, aparência, à experiência do vivido e 

totalidade; em outras palavras, é modo de produção. O que se afina ao que pode parecer, à 

primeira vista, um rigor teórico sugerido por Lukács no percurso intelectual do filósofo, 

apontando para uma ontologia materialista do ser social identificada por Celso Frederico 

(2007). Partindo-se da tese já comprovada e prevista por Marx, conforme observou o próprio 

Lukács (1968), de que o desenvolvimento das sociedades configura-se no desenvolvimento do 

capitalismo, a obra de arte, ou expressões da percepção humana, da ideologia no sentido de 

visão de mundo, como aqui se propõe situar o jornalismo, a complexidade das coisas do 

mundo exige apropriações para além das meras descrições fenomenológicas ou meros relatos, 

                                                           
23 É importante considerar a acepção do termo humanidade ou mesmo hominização na concepção marxista de 

Lukács não somente pela influência hegeliana, ou pelo caráter epistemológico do materialismo dialético 

histórico, mas pelo direcionamento político que a cultura assume no período da revolução russa e pelo 

surgimento de diversas correntes artísticas na Europa e na Rússia revolucionária. Durante aula ministrada na 

disciplina Comunicação e crise de cultura, na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de 

São Paulo (USP), no período de março a junho de 2012, o professor Celso Frederico (2007) citou várias 

correntes, com destaque para o Futurismo, Construtivismo, Produtivismo, Proletkult, os quais compõem uma 

base para a primeira política cultural de Estado. Frederico (2007) lembra que Lênin já defendia uma política 

cultural pluralista. Por outro lado, Williams elabora uma relevante síntese quanto à origem e aos diversos 

significados da palavra humanidade ao longo dos tempos, incluindo o sentido de civilidade (cultivo da mente 

e educação, no sentido liberal), em contraposição ao de animal, bárbaro, divindade (religioso). “No S15 e 

S16, havia usos de humanidade como um tipo de estudo distinto da teologia, e Bacon definia ‘três 

conhecimentos, a Filosofia Divina, a Filosofia Natural e a Filosofia Humana, ou Humanidade’.” 

(WILLIAMS, 2007, p. 206, grifo do autor). Humanismo também se relaciona “[...] às ideias pós-iluministas 

da História como autodesenvolvimento e autoperfeição humanos.” (WILLIAMS, 2007, p. 207), fixando-se 

no século 19. O autor registra ainda o uso contemporâneo, mas tradicional, de humano, que equivale ao 

reconhecimento de errar como também pecar. O interessante na cultura burguesa, diz o autor, “[...] é que o 

‘pecado’ mudou de valor de tal modo que alguns atos que antes teriam sido descritos como evidência das 

falhas da humanidade [destaque do autor] hoje são mencionados com um sentido de aprovação que nem 

sempre é desvirtuado ou encoberto, como evidência da qualidade do humano (e agradável [likeable] 

[destaques do autor], via de regra, não está muito distante disso).” (WILLIAMS, 2007, p. 208-209, grifos do 

autor). 
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textos – na acepção contemporânea do termo para obras – das experiências do vivido 

(JAMESON, 2002).  

No entanto, é preciso compreender o desenvolvimento das sociedades na sua 

totalidade e situar jornalismo também como forma cultural no esforço de dimensionar a real 

complexidade dos fenômenos comunicacionais, bem como a materialidade dos meios de 

comunicação na contemporaneidade.  

Em geral, os jornais televisivos das emissoras da Rede Globo adequam a realidade 

caótica do mundo exterior ao espaço televisivo de modo que, nos telejornais, as notícias e 

reportagens seguem uma ordem estabelecida pela televisão, indo do mais quente para o mais 

frio; da política de grupos políticos que estão no poder às questões do cotidiano popular; das 

notícias de crime às notícias de cultura. Essa mesma ordem televisiva se encontra no 

telejornalismo francês analisado por Arnaud Mercier (1996), o que segundo ele, vai 

corroborar o sentido de objetividade pretendido pelo jornalismo ao reintroduzir uma aparente 

coesão à desordem do mundo exterior.  

O efeito de objetividade está no formato do telejornal, na apresentação, nas 

entrevistas e na edição das reportagens. Em relação ao tratamento dos fatos editados sob a 

forma de reportagem, estão dispositivos como: inserção de pontos de vistas entendidos como 

opostos pela produção da reportagem; tentativa do repórter de se manter neutro durante a 

reportagem, recorrendo à fala do outro, do especialista (MERCIER, 1996). Ou, ainda, no caso 

da televisão, o recurso da imagem como prova do real graças às possibilidades tecnológicas 

de captura de imagens do mundo exterior. Como lembra Mercier (1996, p. 205), os jornalistas 

reivindicam e justificam a informação como um conhecimento não teórico, baseado em 

abordagens instintivas, concretas e captadas diretamente dos fatos que constituem o mundo 

exterior “[...] et non sur une connaissance formelle et systématique des événements.”24 como o 

faz a sociologia. No entanto, a pretendida objetividade não se sustenta, uma vez que a 

realidade é sempre seleção do real e, no caso do jornal televisivo, a encenação está presente 

na constituição mesma do telejornal.  

A produção televisiva requer encenação, o que implica usos de técnicas para 

captar com qualidade os fenômenos da realidade. O problema é quando o formato e o 

conteúdo da narrativa televisual distorcem e se tornam invasivos, quebrando eticamente a 

relação jornalismo e sujeitos culturais. Ekede Sinha, do Terreiro da Casa Branca do Engenho 

                                                           
24 Tradução: Portanto, a elaboração do conhecimento jornalístico vem do exterior e não como resultado do 

conhecimento formal e sistemático de acontecimentos, nos termos de Mercier (tradução livre).  
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Velho da Federação, o Ilê Axé Iyá Nassô Oká, – apontado como o terreiro de candomblé mais 

antigo da Bahia em funcionamento – relembra que a Casa Branca foi alvo de uma produção 

da TV Globo muito infeliz, no dizer dela. De acordo com o relato da ekede, a reportagem 

mostrou espaços de acesso público como sendo espaços de uso restrito aos membros do 

egbé25 não sagrados como sendo sagrados na Casa, por exemplo, no qual texto e imagem não 

narram a veracidade dos fenômenos religiosos e culturais afro-brasileiros, na especificidade 

do Terreiro Casa Branca.  

Eles misturaram, botaram a porta perto do altar, fizeram uma transformação, que as 

pessoas que não entendiam e que não conheciam a nossa Casa, começaram a falar 

“Ô, a Casa Branca agora já está mostrando o quarto de santo”? Quer dizer, eles 

fizeram um trabalho, que foi um trabalho assim [...] eu acredito que não foi uma 

coisa legal. (Informação verbal, grifo nosso)26. 

  

Pai Euclides também tem críticas em relação à produção jornalística sobre a Casa 

Fanti-Ashanti, o que aponta a falta de rigor na elaboração de narrativas audiovisuais sobre a 

cultura popular afro-brasileira. 

Eu me lembro que o canal 2 veio aqui, estava mais ou menos com dois anos, fazer 

uma pesquisa aqui e tal e falar da Casa Fanti-Ashanti. Contei toda a história, eu 

fiquei sentado ali crucificado [...], mas dando toda... o que eles perguntavam, todas 

as dicas. Quando me trouxeram assim o dvd, né, do que fizeram na abertura falava 

“Casa Fanti-Ashanti” [...] e apareceu um outro terreiro. [...] As pessoas dando 

pinotada e com aqueles panos passados no pescoço, com aquelas saias azuis. Eu 

tenho até isso por aí. Aquela coisa ridícula, que não é da minha Casa. Eu fiquei 

muito chocado. (Informação verbal)27. 

 

As narrativas de ekede Sinha, do Terreiro Casa Branca, e de Pai Euclides, da Casa 

Fanti-Ashanti, remetem à ideia de cultura primitiva, magia, feitiçaria, portanto, de evidências 

do pensamento dominante ocidental, que está na estrutura de formação do pensamento 

brasileiro sobre as culturas não europeias; são visões de mundo indicativas de concepções 

sobre culturas afro-brasileiras. O reconhecimento dos cultos afros, por exemplo, é resultante 

de longevos processos de luta do povo de santo. Registre-se, por exemplo, a luta 

desencadeada pelos integrantes do Ilê Axé Iyá Nassô Oká, o Terreiro da Casa Branca do 

Engenho Velho da Federação, pelo tombamento do terreiro. O que somente ocorreu nos anos 

1980. No dia 31 de maio de 1984, o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN) aprovou o pedido de tombamento pleiteado pelo Terreiro Casa 

Branca. Segundo Dourado (2011), o processo foi finalizado em 3 de julho de 1986 com a 

                                                           
25 Egbé na língua iorubá significa associação, sociedade (SANTOS, 2010).  

 
26 Trecho da entrevista com ekede Sinha, realizada no Terreiro da Casa Branca, em 26/09/2013. 

 
27 Trecho da entrevista com Pai Euclides, realizada na Casa Fanti-Ashanti, em 18/9/2013 (APÊNDICE D). 



59 

 

oficialização do tombamento. A autora informa que, até a aprovação pelo órgão público, as 

referências, em geral, de tombamento eram de origem europeia. O pedido de tombamento 

teve apoio declarado de intelectuais, artistas e cobertura da imprensa, tornando-se marco 

político importante para o reconhecimento das culturas de origem africana no Brasil o 

tombamento do Ilê Axé Iyá Nassô Oká (DOURADO, 2011). Observa que, se passaram 48 

anos, entre o primeiro registro de tombamento referente às culturas afro-brasileiras, ou seja, o 

Museu da Magia Negra – por ter sido o “[...] primeiro bem inscrito no Livro do Tombo 

Arqueológico.” (DOURADO, 2011, p. 6) – e o tombamento do Terreiro Casa Branca pelo 

IPHAN. O acervo do Museu da Magia Negra, que foi tombado em 5 de maio de 1938, é fruto 

de práticas de violência da polícia, em nome do Estado, entre os séculos XIX e XX. Segundo 

Dourado, a repressão policial, dependendo do período, teve diferentes justificativas: temor de 

revolta de escravos, entendimento de práticas incultas e ideia de construção de uma identidade 

nacional eurocêntrica. 

 

2.1 A potencialidade do jornalismo como forma de conhecimento 

 

Para avançar, recorre-se à concepção de visão de mundo no esforço de situar e 

compreender as correntes de pensamento que influenciam, de algum modo, a produção 

televisiva brasileira. Neste sentido, jornalismo é forma de conhecimento, cujo conteúdo e 

forma, ou conteúdo e estrutura são parte e todo de um real que, na sua essência, se configura 

como narrativa, de vozes, de imagens e de sons, afinada na esteira do pensamento dominante 

enquanto visão de mundo. 

Ao criticar as abordagens teóricas do jornalismo de caráter funcionalista, Adelmo 

Genro Filho (1987) propõe uma teoria marxista para o jornalismo, considerando sua 

potencialidade pela via da singularidade. Esse autor enxerga na especificidade do jornalismo, 

como forma de conhecimento, a marca de sua universalidade. A potencialidade do jornalismo, 

ao contrário da visão funcionalista, reside no aspecto da singularidade desde que o 

acontecimento noticioso não seja reduzido “[...] ao senso comum que, via de regra, percebe o 

fundamento da realidade como uma soma ou agregado de coisas ou eventos singulares.” 

(GENRO FILHO, 1987, p. 155). Ou seja, no sentido funcionalista, sociedade é soma das 

partes que formam um conjunto de relações sociais que resultam em atitudes individuais, 

restando à imprensa o papel de apontar disfunções sociais a serem corrigidas pelas 

autoridades.  

Na teoria do jornalismo como forma de conhecimento social, particularidade e 

universalidade aparecem como significados no texto noticioso, mantidas pela via da 
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singularidade. Adelmo Genro Filho (1987, p. 161) segue aqui o pensamento de Lukács sobre 

a arte: “[...] se um fenômeno qualquer deve, enquanto fenômeno, expressar a essência que está 

em sua base, isto só é possível se se conserva a singularidade.” Singularidade, portanto, é 

forma, enquanto particularidade e universalidade significam conteúdo. O que vai definir a 

expansão da singularidade do fenômeno é a subjetividade do jornalista a partir das relações e 

mediações que constituem a realidade objetiva e concreta.  

O singular, então, é a forma do jornalismo, a estrutura interna através da qual se 

cristaliza a significação trazida pelo particular e o universal que foram superados. O 

particular e o universal são negados em sua preponderância ou autonomia e 

mantidos como o horizonte do conteúdo. (GENRO FILHO, 1987, p. 163). 

 

Adelmo Genro Filho (1987) relaciona a teoria da arte de Luckács28 às ideias da 

teoria social de Marx para pensar as especificidades do jornalismo. Situando criticamente a 

concepção de jornalismo presente nas teorias de comunicação predominantemente 

funcionalistas, sustenta a potencialidade revolucionária do jornalismo como forma de 

conhecimento social ao contrapor-se à concepção dominante que reduz jornalismo à 

funcionalidade do sistema capitalista. 

A ideia de potencialidade do jornalismo pela via da singularidade aparece como 

uma via interessante em contraposição ao predomínio das ideias funcionalistas nos estudos da 

comunicação ao primar pelo direcionamento intelectual do sujeito coletivo. A atualidade 

dessa proposta está na primazia da natureza do gênero humano como direcionamento 

intelectual do jornalismo. Necessidade que se amplia à medida que a sociedade se 

complexifica. O que tem prevalecido, no entanto, são relatos jornalísticos de acontecimentos 

nas especificidades de narrativas de fenômenos imediatos via tecnologias digitais. Mudança 

de suporte tecnológico que auxiliou a quebra de fronteiras entre local e global, mas que, 

                                                           
28 O avanço do capitalismo e da sociedade industrial e a formação de movimentos revolucionários como a 

Revolução Russa de Outubro de 1917, e, especialmente a grande obra de Dostoiévski, são fenômenos que 

marcaram o início do século XX e o pensamento intelectual de filósofos como Lukács, integrante ativo do 

chamado Círculo Max Weber , na Alemanha. Para Weber, capitalismo e sociedade industrial se caracterizam 

por um desencantamento do mundo. Segundo Löwy (2008, p. 55), o Círculo Max Weber “[...] foi um dos 

centros de difusão mais significativos das ideias neo-românticas e da nova religiosidade dos meios 

universitários e literários.”, aproximando, assim, essa intelectualidade de fenômenos religiosos e místicos 

como “[...] tentativas desesperadas de restabelecer no universo cultural esse ‘encantamento’ expulso pelas 

máquinas e pelos livros de contabilidade.” De acordo com Löwy (2008), o jovem Lukács é tomado por um 

espírito religioso que busca, não a religião como solução para o capitalismo, mas o espírito da força político-

cultural do proletariado que, enquanto movimento coletivista, teria capacidade de enfrentamento junto à 

sociedade burguesa individualista e racionalista. Nesse sentido, cultura no pensamento de Lukács tem relação 

direta com valores do sujeito coletivo. Essa abordagem romântico-messiânica de Lukács, segundo Löwy 

(2008, p. 64), toma como referência principalmente a espiritualidade russa encarnada na obra de 

Dostoiévski, um possível “Homero que anuncia esse novo mundo épico.”, a partir da Revolução Russa. O 

chamado Círculo Max Weber reunia na residência do sociólogo, em Heidelberg, na Alemanha, intelectuais 

amigos, além de Lukács, Tönnies, Sombart, Simmel, Alfred Weber, Robert Michels, Paul Honigsheim, 

Wildelband, Emil Lask, Ernest Troeltsch, Nikolai von Bubnov, Feodor Stepan (LÖWY, 2008).   
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essencialmente, segue princípios jornalísticos funcionalistas como a imediaticidade e a 

obsessão ocidental pelo presente (MAIGRET, 2010).  

O funcionalismo predominante nos estudos de comunicação, cujas investigações, 

divididas, quase sempre, em pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, servem de base 

teórica para os manuais de redação da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil. Observa-se 

que a Mass Comunication Research surge nos Estados Unidos, entre as décadas de 1930 e 

1960, voltada para os efeitos com base nas audiências e mensagens, configurando interesses 

políticos, econômicos, sociais e culturais. Segundo Esteves (2002, p. 15, grifo do autor),  

[...] a problemática dos efeitos assume um valor paradigmático para a sociologia da 

comunicação [...]: de um lado, as exigências próprias do conhecimento científico e 

do saber sobre uma dada realidade que procura sempre aperfeiçoar-se, de outro, as 

pressões mais ou menos subtis no sentido de se produzir um ‘conhecimento útil’.  

 

O esquema do denuncismo e da manipulação da comunicação massiva é central 

nas teorias da comunicação da Mass Comunication Research, sendo apontadas pelo caráter 

instrumentalizado, administrativo, centradas nos meios per se (FREDERICO, 2010).  

Nos estudos da comunicação, há dois tipos de concepção de jornalismo que tem 

ambas a mesma base de pensamento estruturalista (GENRO FILHO, 1987). Uma vê o 

jornalismo como forma de manipulação e considera os meios de comunicação de massa como 

aparelhos ideológicos de Estado, em clara sintonia com o pensamento de Althusser; no lado 

oposto, estão as visões funcionalistas de base positivista. A atividade jornalística tem a função 

social de aperfeiçoar as instituições democráticas, com função de denúncia e correção das 

patologias sociais, concepção associada às ideias de Dürkheim. A primeira corrente é 

representante do estruturalismo marxista-althusseriana e a segunda, do funcionalismo liberal 

norte-americano. Ou seja, também aqui no sentido que lhe dá Robert Park como forma de 

conhecimento. Integrante da chamada Escola de Chicago, Park propõe o jornalismo como 

forma de conhecimento que se funda no entre-lugar entre outras duas formas de conhecimento 

concebidas pelo pragmatista William James: o conhecimento de familiaridade com 

(conhecimento de trato) e o conhecimento acerca de. O primeiro refere-se às formas 

empíricas de conhecimento não sistematizadas e que são desenvolvidas nas relações sociais 

do convívio social, servindo de sustentação paras valores, crenças e práticas. O segundo é o 

conhecimento sistematizado, objetivo e desenvolvido pela ciência.   

Integra também a visão funcionalista de jornalismo, a corrente pragmatista que 

serviu de direcionamento cultural para o jornalismo brasileiro e se funda nas técnicas 
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jornalísticas, tal como difundidas na obra de Mário Erbolato29, por exemplo. Em seu livro 

Técnicas de codificação em jornalismo, um clássico da literatura especializada no Brasil e 

referência para a produção jornalística, propõe a classificação gêneros do jornalismo em 

informativo, interpretativo e opinativo. Segundo o pragmatismo, jornalismo está limitado às 

técnicas e às regras de valores enquadradas como bom jornalismo e que servem de argumento 

profissional para a chamada objetividade jornalística. Esse entendimento, no entanto, reduz a 

complexidade da realidade aos fenômenos sociais como sendo puramente objetivos, 

desconsiderando as contradições e tensões que são parte da dimensão histórico-social das 

sociedades. 

As teorias funcionalistas limitam a realidade à superficialidade de fenômenos 

tornados noticiosos. No entanto, a pluralidade dos fenômenos sociais se compreendida 

enquanto conhecimento e saberes de um sujeito coletivo que, assim, se constitui em relações 

sociais de uma dada formação sociocultural, potencializa o fazer jornalístico. Nesse sentido, 

compreender a potencialidade do jornalismo como forma de conhecimento implica considerar 

as especificidades técnicas de recomposição de fenômenos da realidade, de modo a “[...] 

contextualizar e demonstrar as contradições que permeiam a emersão dos fatos e de apontar 

possíveis saídas para que a mudança aconteça.” (PONTES; KARAM, 2009, p.149). Essa 

compreensão de jornalismo implica considerar as relações sociais no sentido ontológico, ou 

seja, como aspectos histórico-sociais do desenvolvimento do ser social, evitando-se, desse 

modo, reduzir jornalismo a voluntarismo como se apresenta o modelo aqui analisado. 

Predominando assim o entendimento de jornalismo de viés funcionalista que, se sustenta, sob 

a denominação de jornalismo comunitário, propondo-se como um mediador político-midiático 

de fenômenos sócio-econômico-culturais que são tratados apenas com base em análises 

superficiais.  

Jornalismo como forma de conhecimento se compromete com a diversidade 

cultural que está presente, por exemplo, nas poéticas e expressões da cultura popular afro-

brasileira de modo que, para se aproximar dos fenômenos, é preciso ouvir e assegurar que 

vozes, representativas do modo de ser e de estar do candomblé e do tambor de mina, ocupem 

o espaço que lhe é devido enquanto sujeito histórico-sócio-cultural da formação brasileira.  

Nesse sentido, o jornalismo como parte do movimento dialético-histórico segue na direção da 

transformação e não no da perpetuação de um modo do ser social (GENRO FILHO, 1987). 

                                                           
29 Sobre o pensamento de Mário Erbolato ver Borelli e Marcolino (2001). 
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O caráter epistemológico seguido instiga a analisar, no sentido mais imediato, o 

objeto da pesquisa, tendo em vista que pensar jornalismo enquanto forma de conhecimento, 

portanto, visão de mundo, amplia o arcabouço teórico para enxergar a essência das relações 

entre sociedade, cultura e jornalismo, evitando, desse modo, obscurecimentos ou o lugar 

comum de ideias funcionalistas que vinculam e justificam práticas de jornalismo com valores 

retóricos de objetividade e de prestação de serviço público, conforme pregam os manuais de 

redação das empresas jornalísticas. E, ainda, nas mediações, compreender e situar relações 

que se forjam nas contradições e tensões das formações socioculturais contemporâneas, na 

particularidade da Bahia e do Maranhão. É o que se propõe em contraposição às análises 

descritivas, instrumentalistas e funcionalistas. 

No Brasil, as experiências de imprensa indicam que a concepção de jornalismo 

fica reduzido à apresentação de conteúdos sob argumento dos critérios de noticiabilidade. No 

caso do telejornalismo, uma das convenções, a instantaneidade, se torna justificativa 

relacionada ao formato televisivo com forte dosagem emotiva. A característica fundamental 

do telejornalismo seria, portanto, combinar texto com imagem que resultem em emoção para 

o telespectador (PATERNOSTRO, 2006). 

 

2.2 Convenções narrativas no telejornalismo brasileiro  

 

Ao relatar os acontecimentos que ocorrem no mundo (função referencial), na 

perspectiva de manter e evitar a perda do contato com o público (função fática), 

(RODRIGUES, 2002), o jornalismo recorre às convenções narrativas que tornam as 

mensagens inteligíveis e reforçam entendimentos de mundo. O produto jornalístico 

corresponde a uma forma de contar histórias a partir de acontecimentos definidos como 

relevantes para a compreensão do cotidiano (SODRÉ, 2010). Nesse sentido, as notícias “[...] 

têm uma relação com o ‘mundo real’, não só no conteúdo mas na forma; isto é, no modo 

como o mundo é incorporado em convenções narrativas inquestionáveis e despercebidas.” 

(SCHUDSON, 1999, p. 279, grifo do autor). De acordo com o pensamento de Schudson, 

convenções narrativas marcam o jornalismo americano no século XX, modelo adotado no 

Brasil. Lead, pirâmide invertida, ênfase no acontecimento único, novidade e o recorte que 

define os principais momentos de um acontecimento, por exemplo, são formas que 

configuram mudanças no jornalismo. 

Convenções narrativas utilizadas pela televisão, especificamente no caso da Rede 

Globo, são reconfiguradas culturalmente, pois que sofrem interferência das tecnologias e de 

interesses econômicos. Barbosa e Ribeiro (2005) destacam a captura simultânea de imagem e 
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de som ambiente como contribuição no telejornalismo para conferir autenticidade aos 

acontecimentos, valor fundamental no jornalismo; imagem em cores favorece a convenção da 

verossimilhança; o uso do teleprompter reforça a ideia de intimidade. “Estavam, pois, 

lançadas as estratégias narrativas fundamentais para igualar as imagens transmitidas via 

telejornalismo àquelas que cotidianamente faziam parte do mundo do telespectador.” 

(BARBOSA; RIBEIRO, 2005, p. 215). As câmeras portáteis diminuíram o tempo entre 

captura, edição e transmissão, “[...] reforçando a ideia central do telejornalismo de que o 

acontecimento é produzido no momento mesmo em que é noticiado.” (BARBOSA; 

RIBEIRO, 2005, p. 216). A tecnologia também permitiu nova performance de apresentadores 

e de repórteres. Eles aparecem nas reportagens, reforçando o caráter testemunhal do 

jornalismo.  

A ideia de onipresença da TV Globo consolidou-se como marca da emissora 

(BARBOSA; RIBEIRO, 2005, p. 217) a partir do recurso da transmissão via satélite, fato 

ocorrido em 1977, por intermédio do “[...] início da operação do Sistema Brasileiro de 

Telecomunicações por Satélite, gerenciado pela Embratel.” (BARBOSA; RIBEIRO, 2005, p. 

217). O sistema contribuiu para a execução do projeto denominado jornalismo comunitário 

com a criação de espaço para o telejornalismo local e de rede. A partir de 1992, aumentou o 

número de entradas ao vivo de repórteres durante a veiculação dos telejornais sob a 

justificativa da emissora de aproximar-se do cotidiano do cidadão. Sob o comando do 

jornalista Evandro Carlos de Andrade, em 1995, o jornalismo passou por alterações, que de 

acordo com Barbosa e Ribeiro (2005, p. 220), resultou na redução de temas políticos nos 

telejornais que passaram a buscar “[...] a ideia de um jornalismo mais investigativo e baseado 

no fait divers, ao mesmo tempo em que se multiplicavam as matérias que procuravam 

construir a imagem de prestação de serviços.” Estratégia de comunicação já utilizada pelos 

jornais no início do século XX.  

Recursos da narrativa jornalística utilizados nas produções audiovisuais da Rede 

Globo sinalizam a inter-relação entre produção do telejornal e audiências presumidas, 

construindo modos de ver que configuram o imbricamento entre o fazer jornalístico e as 

expectativas do que interessa às audiências sob o ponto de vista final da redação. Trata-se de 

uma “[...] relação de interdependência entre emissores e receptores na construção do sentido 

do texto televisivo.” (GOMES, 2007, p. 21). Pontos de contato que, no passado recente, se 

balizavam pelo modo tradicional de feedback por meio de cartas, telefonemas, agora se 

ampliaram, tornaram-se híbridos com o monitoramento e respostas imediatas no fluxo 



65 

 

contínuo das redes sociais, reorganizando, assim, o processo de produção jornalística em 

interfaces com sujeitos e ações desenvolvidas em interação com a Web 2.0. 

O chamado jornalismo popular tem sido objeto de estudos recentes como 

fenômeno marcado pelo (re)surgimento do que alguns autores denominam de tabloidização30 

na forma impresso e crescimento de programas populares na televisão. Itania Gomes (2007) 

identifica três sentidos para o termo popular associado a jornalismo que, em geral, considera-

se, aqui, como aqueles que refletem concepções arraigadas do jornalismo constituído nas 

sociedades burguesas. O sentido de quantidade ou mercadológico, relativo ao tamanho da 

audiência; e os sentidos estético e político, “[...] aparecem confundidos, por exemplo, atrás 

dos termos tabloidização, trivialização ou sensacionalismo e carregam sempre um juízo de 

valor.” (GOMES, 2008, p. 63), critica a autora. Para ela, 

[...] devemos avaliar se a perspectiva depreciativa majoritariamente adotada sobre o 

jornalismo popular não é fruto de uma compreensão que desconsidera o princípio 

estruturador do popular, a sua ambiguidade fundamental, o fato de que ele se realiza, 

sempre, na dialética entre conformismo e resistência. (GOMES, 2008, p. 75). 

 

O debate sobre jornalismo popular e jornalismo sério é relativo à perspectiva de 

distinção valorativa. Trata-se de uma categorização na qual estão imbricadas mudanças 

sociais, econômicas e culturais protagonizadas pelas sociedades sob determinadas 

circunstâncias e relações sociais (GOMES, 2008). Nesse debate perpassam críticas sobre a 

finalidade do jornalismo e tem relação com o fenômeno da diversificação que surge nos 

primórdios da impresa. Genro Filho (1987) aponta que as gazetas, precursoras dos primeiros 

jornais no século XVII, identificavam jornalismo com fins de informação, distração e 

divertimento. A forma define-se no rastro da complexificação do modo de vida do público, 

uma vez que as relações sociais tornavam-se mais elaboradas com a evolução do 

mercantilismo e, posteriormente, capitalismo. O autor registra a observação de Nilson Lage 

sobre jornais periódicos que surgiram na Europa da primeira metade do século XVII, trazendo 

o incomum e o sensacional nos textos. 

                                                           
30 O fenômeno tabloidização da imprensa, na atualidade, refere-se à transformação e/ou criação de jornais no 

formato standard (grande) para o formado tablóide (reduzido) e, em geral, costuma ser relacionado às 

estratégias e atualizações do jornalismo como forma de conter a perda/migração de leitores para os conteúdos 

digitais acessíveis via internet, bem como à redução de custos de produção (economia de papel, por 

exemplo). Caracteriza-se por notícias curtas – de conteúdo associado ao sensacional e afetivo – linguagem 

popular e maior quantidade de fotos e cores. Fenômeno também se relaciona ao crescimento dos chamados 

programas populares na televisão, apontados na literatura pelo realismo extremado na abordagem sobre 

violência. Ou ainda as emissões de entretenimento como programas de auditório e, mais recentemente, os 

chamados reality show. 
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No Brasil do século XX, o jornal é produzido em escala industrial, período em 

que a imprensa ampliou “[...] as seções e cadernos de cultura, numa espécie de contraponto 

prazeroso à dura realidade.” (BUITONI, 2000, p. 60). Cultura aparece na acepção de 

entretenimento, de lazer, sendo integrada à lógica de consumo (BUITONI, 2000)31.  Esse 

entendimento é definido como jornalismo cultural. Instituído pela imprensa, o jornalismo 

cultural foi delimitado por critérios que separaram arte de cultura, tendendo a considerar a 

primeira como “[...] uma realização cultural mais aprimorada.” (BUITONI, 2000, p. 58), com 

a literatura, passando pela música, artes plásticas, teatro e mais modernamente o cinema, 

como registra a autora.  Ou seja, a cultura na imprensa é a cultura que, na acepção moderna, 

se limita a descrever “[...] as obras e as práticas da atividade intelectual e, particularmente, 

artística.” (WILLIAMS, 2007, p. 121) e que está dirigida para as classes econômicas mais 

favorecidas e não para as classes populares. Pode-se dizer que na grade de programação de 

TV por assinatura há espaço assegurado para programas de cultura na acepção moderna do 

termo. 

Sérgio Gadini (2009) lembra que Jorge Rivera amplia a noção de jornalismo 

cultural apresentando-o como uma “zona complexa e heterogênea” que inclui, além da cultura 

no sentido moderno, a cultura popular.  Para Gadini (2009, p. 81), além das características 

tradicionais do jornalismo, a produção jornalística da cultura cotidiana institui, reflete e 

projeta “[...] modos de ser, pensar e viver dos receptores, efetuando assim uma forma de 

produção singular do conhecimento humano no meio social onde ele é produzido, circula e é 

consumido.” 

O que está posto são as especificidades da produção jornalística e de possíveis 

limitações da divisão proposta por alguns estudiosos entre jornalismo sério e jornalismo 

popular. Entende-se que essa caracterização é limitadora e não favorece a compreensão do 

atual modelo dominante de jornalismo que, elaborado e difundido a partir de fenômenos 

cotidianos, tem como direcionamento cultural uma visão de mundo classista e racial, mas que 

se apresenta como resultante de preferência popular, no caso da televisão, baseado em 

pesquisas de opinião de audiências ou de modos de consumo, de valores, de atitudes e de 

                                                           
31 O escritor e jornalista Lima Barreto (2010) mencionava a classificação dos gêneros jornalísticos na imprensa 

do início do século XX. No romance O cemitério dos vivos, publicado na Revista Souza Cruz, n. 49, em 

janeiro de 1921, sob o título As origens, faz a seguinte narrativa: “Veio, porém, um acontecimento, que me 

obrigou a desvendar-me um tanto. Graças ao meu amigo Chagas, pouco depois do nascimento de meu filho, 

fiz parte, como colaborador, da redação de uma revista do gênero denominado humorístico, que se acabava 

de fundar e era dirigida por quem sabia explorar a indústria da publicidade. Tinha eu aí um razoável 

ordenado mensal, que sempre empreguei honestamente, e a Gatimanhas, tal era o nome da publicação, fez 

sucesso.” (BARRETO, 2010, p. 191). 
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estilos de vida. No entanto, entre produção, circulação e consumo há uma série de mediações 

e cruzamento de interesses constituintes das lutas e alianças estabelecidas pelos grupos 

sociais.  

No meio televisivo, há, ainda, o aspecto da categorização de jornalismo sério e 

jornalismo popular como valor observado, por exemplo, na produção noticiosa com o recurso 

da câmera escondida, narrativa visual cada vez mais utilizada no telejornalismo. Recurso 

possível com os avanços tecnológicos que reduziram e sofisticaram as câmeras portáteis e que 

reforça a convenção de objetividade e de prestação de serviço no atual modelo de 

telejornalismo de televisão comercial. 

As microcâmeras ora funcionam como uma espécie de vigia que se camufla para 

observar e apreender o outro. Ora, a câmera é visível e assume metaforicamente o papel de 

narrador. A câmera passeia, movimenta-se interagindo com os demais personagens e cenários 

que compõem a narrativa32.  

O telejornal recorre a formatos fincados em resíduos que a cultura jornalística 

classifica como jornalismo sério, de denúncia e de entretenimento. O movimento da câmera, a 

sequência de imagens, a atuação dos apresentadores em texto, gestos, voz, corpo, o destaque 

assegurado ao projeto dentro do programa, a mobilização gestada na produção são indicativos 

de concepções de uma espécie de jornalismo binário: o sério e o de entretenimento.  

Para Jost (2009), o programa de televisão que tem como foco a realidade traz 

como promessa a restituição da realidade, a qual se configura como objetividade. 

A versão jornalística desta realidade dissociada do olho é a câmera escondida, que 

começa a florescer nos programas de informação.[...]Esta anulação do olhar aparece, 

no meio profissional, como o máximo da objetividade, visto que a câmera toma, 

sozinha, as imagens e que as pessoas filmadas não sabem que são filmadas. O que 

vale esta promessa de realidade? Ou, para dizer as coisas de outra forma, o que a 

realidade se torna neste caso? Uma simples aparência. Um fenômeno. Uma redução 

ao visível (JOST, 2009, p. 22).  

 

De acordo com o autor, a câmera de vigilância ou câmera escondida tornou-se 

“[...] um ponto de vista sobre a realidade, escolhido e restrito, elas [as imagens] não deixam 

por isto de ser a impressão do visível.” (JOST, 2009, p. 26). Nas reportagens analisadas não 

                                                           
32 Tomamos como referência o quadro Câmera do JH do telejornal Jornal Hoje, cuja estreia foi em fevereiro de 

2012. Precursor e modelo do telejornalismo local das afiliadas que compõe a Rede Globo, o Jornal Hoje 

vende-se como espaço de prestação de serviço público. O sentido de serviço público é apontado por 

telespectadores, de acordo com pesquisa comparativa, citada por Sérgio Miceli (1991), sobre a recepção dos 

meios de comunicação de massa, feita em cinco capitais latino-americanas (Santiago, Buenos Aires, Cidade 

do México, São Paulo e Lima). Na análise, o autor chama a atenção para o fato de se destacar percentuais 

expressivos que consideram a televisão e a mídia impressa como prestadoras de serviço público, portanto, 

serviços prestados à coletividade. Discute-se adiante essa questão com base nos telejornais da Bahia e do 

Maranhão, nos limites do corpus da pesquisa. 
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há o uso da câmera escondida, mas há recorrência do recurso técnico zoom da câmera que 

capta aproximações sem autorização prévia ou consentimento da pessoa observada. Aqui 

predomina o realismo sob o critério de objetividade jornalística. 

 

2.3 Representações imagéticas do popular: do cinema à televisão 

 

Para iniciar a exposição deste item recorre-se a fragmentos de obras de Lima 

Barreto e de João do Rio como recurso para compreensão de potencialidades das narrativas do 

telejornalismo. Mas também por almejar o encadeamento dos meios de comunicação a saber, 

da literatura, ao cinema, ao rádio e por fim à televisão. Especificamente em relação ao cinema 

e televisão, a intenção é situar aproximações na dimensão histórico-cultural do Brasil recente 

na perspectiva de visão do mundo. 

Fragmento do texto de Lima Barreto (2010) na obra Diário do hospício convoca 

imagens captadas pelo olhar do autor ao enquadrar a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro 

em um determinado instante do dia 22 de janeiro de 1920. “Vi hoje entrar um navio à vela, 

sem auxílio de rebocador, com um terço do velame. Outra impressão do vapor. Não 

denunciava esforço, e parecia docemente ir a navegar sereno.” (BARRETO, 2010, p.122). 

Vendo a realidade a partir de uma janela de um hospício, imagens e sentidos narrados por 

Lima Barreto (2010) evocam imagens e sentidos fixados por câmeras reproduzíveis por 

técnicas que asseguraram a captação do movimento, modificando produção e recepção de 

fragmentos da realiade até então manipulados pelas obras pictóricas. As representações 

imagéticas que dominam o mundo moderno estão presentes na literatura de outro autor 

contemporâneo a Lima Barreto (2010) e com uma visão de mundo sob perspectiva, o também 

jornalista e escritor João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto33. Segundo Lêdo Ivo (2009), 

em tempos de exacerbado francesismo, as crônicas de João do Rio trazem as imagens das 

mudanças de uma nova civilização, cujo modelo de plano urbano português fora sucedido 

pela espacialidade da urbanização característica dos bulevares de Paris; o livro de crônicas 

Cinematógrafo, de João do Rio, escrito em 1908, reeditado pela Academia Brasileira de 

Letras (ABL) em 2009, evoca em palavras-imagens as mudanças mercantilistas e culturais 

que marcaram os novos rumos que o país atravessava no início do século XX, e, segundo 

Lêdo Ivo, são reveladoras para pensar o Brasil de hoje. 

                                                           
33 Obras de João do Rio, As religiões no Rio (1905), Alma encantadora das ruas (1907), são referências para 

Muniz Sodré (2009) apontá-lo como precursor, no Brasil, do jornalismo expressionista. Para Muniz Sodré 

(2009, p. 149-150), João do Rio “[...] hibridizava crônica, reportagem e entrevista, produzindo um tipo muito 

particular de texto, marcadamente narrativo, sobre a vida e os costumes cariocas.” 
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Uma República sucedia a um Império. Uma nova sociedade especuladora, 

mercantilista e arrivista surgia dos destroços de uma vitoriana sociedade tropical, 

fundada na impiedade e crueza da escravidão e do domínio dos grandes proprietários 

de terra. Uma aristocracia econômica e política sustentava o cetro imperial e os 

privilégios e injustiças inerentes a uma Nação separada pela riqueza da minoria 

dominante e a pobreza – que ia até a miséria extrema – dos dominados. (IVO, 2009, 

p. 7). 

  

A apresentação de Lêdo Ivo (2009) situa a representação imagética de João do Rio 

na literatura no processo de entrelaçamento com o recém-nascido cinema. A influência do 

cinema na literatura e a dominância da imagem no cotidiano do brasileiro – posteriormente 

reforçada pela televisão – tão bem representada na obra de João do Rio e no modo de 

narrativa de Lima Barreto, refletem mudanças sociais, econômicas e culturais. É indicativa de 

usos, de costumes e de experiências, configurando modo de vida, modo de ser e de estar de 

uma sociedade de classes sociais de base escravocrata.  

O cinematógrafo marca o domínio da imagem no mundo a partir da projeção 

histórica feita pelos irmãos Lumière em 189534. A produção nos primórdios do cinema e seus 

usos é assim narrada por João do Rio (2009, p. 3-4) na Introdução de Cinematógrafo: 

[...] a agregação de vários fatos, a história do ano, a vida da cidade numa sessão de 

cinematógrafo, documento excelente com a excelente qualidade a mais de não 

obrigar a pensar, senão quando o cavalheiro teima mesmo em querer ter ideias35. [..] 

O cinematógrafo é bem moderno e bem d’agora. Essa é a sua primeira qualidade. 

Todos os gêneros de arte perdem-se no tempo distante. Todas as ciências têm raízes 

fundas na negridão clássica das eras.  

 

João do Rio (2009) apontou o cinema, que se firmou como gênero de imagens, 

vozes e sonoridades, capaz de seduzir o espectador, trazendo junto à narrativa a informação 

produzida, concepções de divertimento, entretenimento e presentificação de um passado 

                                                           
34 Freire e Lourdou (2009, p. 9, grifo dos autores) informam que no mesmo ano Félix-Louis Régnault, com a 

ajuda de Charles Comte, “[...] registra o ‘jogo’ de uma mulher uólofe com a argila para fabricar objetos em 

terra.”. Os autores lembram ainda que as pesquisas de Régnault para “[...] reproduzir e estudar o movimento 

humano e de alguns animais.” o levaram a inventar o fuzil cronofotográfico em 1882. 

 
35 “Uma fita, outra fita, mais outra [...] Não nos agrada a primeira? Passemos à segunda. Não nos serve a 

segunda? Para diante então! Há fitas cômicas, há fitas sérias, há melancólicas, picarescas, fúnebres, alegres – 

algumas preparadas por atores notáveis para dar a reprodução idealizada de qualquer fato, outras tomadas 

nervosamente pelo operador, à passagem do fato. Umas curtas, outras longas. Podes deixar em meio uma 

delas sem receio e procurar a diversão mais além. Talvez encontres gente conhecida que não te fala, o que é 

um bem. Talvez vejas desconhecidos que não te falam mas riem conforme os tomou a máquina, perpetuando 

esse sintoma de alegria. Com pouco tens a agregação de vários fatos, a história do ano, a vida da cidade numa 

sessão de cinematógrafo, documento excelente com a excelente qualidade a mais de não obrigar a pensar, 

senão quando o cavalheiro teima mesmo em querer ter ideias.  

Dizem que a sua melhor qualidade essa é. Quem sabe? O pano, uma sala escura, uma projeção, o operador 

tocando a manivela e aí temos ruas, miseráveis, políticos, atrizes, loucuras, pagodes, agonias, divórcios, 

fomes, festas, triunfos, derrotas, um bando de gente, a cidade inteira, uma torrente humana – que apenas 

deixa indicados os gestos e passa leve sem deixar marca, passa sem se deixar penetrar [...] – Interessante 

aquela fita, dizes. E dois minutos depois não te lembras mais.” (RIO, 2009, p. 3). 
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recente – enquanto produção – tornado agora. As características do gênero cinema servem de 

base, enquanto invenção e imaginário, para os gêneros subsequentes, concebidos nas 

tecnologias rádio e televisão. Tradicionalmente, o invento televisão é atribuído a John Baird 

por ter feito a primeira exibição de uma imagem televisual na cidade de Londres (Inglaterra), 

em 1925, cuja técnica vai migrar do rádio. No entanto, o lugar de projeção assemelha-se, 

inicialmente, ao do cinema. As primeiras exibições são públicas, feitas em salas (JOST, 

2007), para um número reduzido de pessoas36. Posteriormente, a televisão continuará nas 

salas, desta vez no espaço privado: a sala de estar das famílias que conseguiam adquirir o 

aparelho receptor.  

Lima Barreto e João do Rio, cada um ao seu estilo, desenvolveram, na literatura, 

narrativas que evocam, por intermédio de imagens e sonoridades, complexidade, beleza, 

contradições e tensões. São expressões de representações de modo de ser e de estar da gente 

brasileira, captadas e lapidadas sob efeito de recursos técnicos, mas que narram a realidade do 

complexo mundo real como síntese de múltiplas determinações, superando os limites da 

descrição na literatura.   

A complexidade do ser brasileiro está presente na produção artística do cinema 

nacional. A produção de filmes incluiu parte do cinema em movimentos artísticos e 

intelectuais com características de projeto coletivo que vislumbrou o progresso da nação e 

ruptura com o subdesenvolvimento, como identifica Marcelo Ridenti (2005, p. 86), no “[...] 

período democrático entre 1946 e 1964, especialmente no governo Goulart.”, corroborando 

para o autor identificar a estrutura de sentimento da brasilidade romântico-revolucionária em 

boa parte das obras de literatura, cinema, teatro, artes plásticas no final dos anos 1950 até o 

início da ditatura militar. Estrutura de sentimento similar não envolveu a televisão brasileira 

enquanto empresa-instituição, mas contará com a participação de autores representativos do 

movimento (romântico)-revolucionário por intermédio da produção e veiculação de obras na 

televisão. Note-se que a origem e o próprio crescimento da televisão são marcados pela 

ausência de uma política pública de comunicação. O que ocorreu, de fato, foi que televisão 

surgiu no bojo de interesses econômico-político-partidários de grupos dominantes no Brasil, 

interesses estes que, de forma instrumentalizada, buscaram se legitimar na intelectualidade 

(romântico)-revolucionária.  

                                                           
36 Segundo François Jost (2007, p. 44), “[...] a televisão é, em sua origem, o que se poderia chamar de 

intermedia: longe de se afirmar como uma mídia independente, com propriedades únicas e insubstituíveis, ela 

faz a síntese de técnicas e de espetáculos já existentes. Uma mídia só se constitui verdadeiramente como tal a 

partir do momento em que passa do estado de novidade técnica ao de elaboração de programas.” 
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Como bem lembra Albino Rubim (2011), tradicionalmente, rádio e televisão 

nunca foram considerados relevantes para o campo cultural. Tradição que forjou, por 

intermédio das relações entre estado e grupos político-econômicos hegemônicos, o modelo 

privado de comunicação radiofônica e televisa no país.   

[...] as políticas do Estado nacional para essas mídias praticamente se restringiram 

ao controle de seus conteúdos e ao estímulo ao seu desenvolvimento mercantil, 

através de recursos financeiros e da construção de infraestrutura tecnológica para 

possibilitar sua expansão. A atitude da ditadura militar foi destacada neste sentido. 

Ela censurou e perseguiu, mas também apoiou sistematicamente as mídias 

favoráveis ao regime autoritário. Não por acaso, naqueles anos foi construído o 

modelo, altamente concentrado, de comunicação midiática e de indústria cultural 

ainda hoje vigente, apesar dos 25 anos vividos desde o final do regime autoritário no 

país. (RUBIM, 2011, p. 60-61). 

 

A formação de uma cultura de mercado (ORTIZ, 1989) ou a formação de um 

circuito cultural midiático (RUBIM; RUBIM, 2004) se deu no processo de silenciamento da 

intelectualidade, bem como ora pela ausência de uma política de comunicação/cultural, ora 

pelo autoritarismo do Estado (RUBIM, 2011)37. Por outro lado, rádio e televisão se tornaram 

espaços de criação, de difusão e de mediação até mesmo para o teatro, campo artístico mais 

erudito (ORTIZ, 1989). Tradição que migrou do rádio para a televisão, provocando dupla 

consequência, na avaliação de Ortiz, em relação à proximidade entre escritores e diretores de 

teatro e televisão, nos anos 1950. 

[...] Uma é, sem dúvida, positiva: ela abre um espaço de criação que em alguns 

períodos será aproveitado por determinados grupos culturais. Outra, de caráter mais 

restritivo, pois os intelectuais passam a atuar dentro da dependência da lógica 

comercial, e por fazer parte do sistema empresarial, têm dificuldade em construir 

uma visão crítica em relação ao tipo de cultura que produzem. (ORTIZ, 1989, p. 29). 

 

A primeira televisão no Brasil foi fundada pelo empresário Assis Chateaubriand 

com a inauguração da PRF-3, TV Tupi-Difusora (ou TV Tupi Canal 3, conforme e-book do 

Centro Cultural São Paulo38), em São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950, a partir de 

concessão de meios de radiodifusão assegurada pelo Estado.  

Como lembra Barbosa (2010), Assis Chateaubriand foi destacado nos textos sobre 

a história da televisão brasileira como um gênio administrativo e empreendedor pelas ações 

que culminaram na implantação da primeira emissora de televisão no país. Segundo a autora, 

no discurso da cerimônia de inauguração da televisão, Chateaubriand destacou a participação 

                                                           
37 Albino Rubim (2008; 2011) situa, historicamente, a trajetória das políticas culturais no Brasil do período 

colonial ao governo Lula (2003-2010) e evoca as tristes tradições sintetizadas nas dimensões ausência, 

autoritarismo e instabilidades, apontando ainda o enfrentamento e superações na gestão do ex-ministro da 

Cultura Gilberto Gil (2003-2008).  

 
38 Para mais informações sobre a história da TV brasileira ver AMORIM, 2007. 
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de empresas nacionais na implantação da televisão: a Companhia Antarctica Paulista, o grupo 

Sul América Seguros, o Moinho Santista e a Organização Francisco Pignatari. O empresário 

se referiu à televisão, na cerimônia de inauguração, como “[...] uma ‘máquina’ que diminuía 

distâncias e possibilitava a exacerbação da imaginação fantasiosa de um mundo provável e 

possível. ‘Uma máquina que dá asas à fantasia mais caprichosa’ e capaz de ‘juntar os grupos 

humanos mais afastados’.” (BARBOSA, 2010, p. 19, grifos da autora). 

De acordo com diversos estudiosos da televisão e do telejornalismo, a fase inicial 

da televisão identificou-se com o desenvolvimento nacional e formação de um mercado 

cultural (PORCELLO; GADRET, 2010; ORTIZ,1989). Registre-se que a televisão seguiu o 

modelo implantado nos Estados Unidos, em associações do grande capital39. A televisão, 

portanto, nasceu como negócio de informação, de entretenimento e de anúncios comerciais 

(MELO, 2008; KNEIPP, 2008) explorado pelas Emissoras Associadas, transformando-se em 

monopólio sob o comando do empresário Assis Chateaubriand.  

A estreia do primeiro telejornal Imagens do Dia se deu no dia 19 de setembro de 

1950. O telejornal reproduzia o estilo radiofônico, locutor diante da câmera lia textos com o 

padrão de linguagem do rádio. Esta fase ficou conhecida como rádio com imagens (KNEIPP, 

2008; REZENDE, 2010)40. Esse telejornal foi substituído, em janeiro de 1952, por 

Telenotícias Panair. “O Telenotícias Panair ‘foi um telejornal pontual, como horário certo 

para começar, dando início ao que se conhece hoje como instantaneidade’.” (KNEIPP, 2008, 

p. 39-40, grifo da autora). Em 17 de junho de 1953, estreou o Repórter Esso, referência para a 

televisão brasileira nos anos 1950; o formato do programa saiu do rádio para a tv e foi 

                                                           
39 Dois dias antes da estreia da televisão no Brasil, o jornal Diário de São Paulo traz a seguinte notícia com o 

título Será entregue oficialmente ao público paulista a estação televisora das Emissoras Associadas: 

“Reveste-se de excepcional importância a inauguração, segunda-feira próxima, do aparelhamento de 

televisão das Emissoras Associadas, de São Paulo. Em verdadeiro recorde de tempo, o complexo 

equipamento da RCA Victor, encomendado aos Estados Unidos, e que ainda este ano chegou ao Brasil, será 

posto em funcionamento, de maneira definitiva, graças à abnegação do grupo de técnicos, a cuja frente se 

colocaram diretores das rádios do Sumaré e daquela conhecida firma americana. Em poucos meses, os 

paulistas viram chegar os preciosos volumes com a aparelhagem da TV. Em apenas três meses, completaram-

se as instalações, destacando-se nesse particular o levantamento da torre transmissora no alto do Banco do 

Estado e a construção do moderno studio no Alto do Sumaré.” (CALDEIRA, 2008, p. 524-525). 

 
40 De acordo com Rezende (2010, p. 57, grifos do autor), “[...] Nem mesmo o emprego da câmera de filmar 16 

milímetros, sem som direto, principal novidade técnica utilizada nos anos 1950, conseguiu reduzir a 

influência da linguagem radiofônica sobre os telejornais. Com informações redigidas em forma de ‘texto 

telegráfico’, os noticiários eram apresentados por locutores com estilo ‘forte e vibrante’, copiado do 

jornalismo radiofônico. Em termos visuais, ‘os telejornais eram parecidos: uma cortina de fundo, uma mesa e 

uma cartela com o nome do patrocinador’.”, informa o autor com base em citação de Barbosa Lima. 
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apontado como o principal modelo que associa interesses e estratégias dos patrocinadores 

(REZENDE, 2010).  

Kneipp (2008) registra ainda que o telejornal Repórter Esso41 migrou da TV Tupi, 

em 31 de dezembro de 1964, para a TV Record – Canal 7. Na TV Tupi de São Paulo foi 

exibido então o telejornal Ultranotícias, ficando no ar até dezembro de 1970. Com base em 

Walter Sampaio (1971), a autora informa que o Ultranotícias foi considerado um dos dez 

programas de maior audiência da televisão de São Paulo pelo Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (Ibope). Note-se que o programa era patrocinado pela empresa Ultragaz 

do empresário dinamarquês Henning Boilesen. Personagem central do documentário Cidadão 

Boilesen, de Chaim Litewski – cuja estreia, no Brasil, foi em novembro de 2009 – a obra trata 

da participação, articulação e financiamento da classe empresarial para o regime militar no 

Brasil, bem como sobre a chamada Operação Bandeirantes, considerada um centro de 

informações, investigações e de torturas comandado pelo Exército brasileiro no fim dos anos 

1960 (MERTEN, 2009). 

A TV Globo foi inaugurada em 26 de abril de 1965, mas sua concessão foi 

outorgada pelo “[...] presidente Juscelino Kubischek, através de um decreto em 30 de 

dezembro de 1957.” (KNEIPP, 2008, p. 56). Segundo Kneipp (2008, p. 56),  

O projeto demorou 8 anos para se concretizar e só foi viabilizado devido aos 

contratos firmados em 24 de agosto de 1962, com o grupo norte-americano Time-

Life. [...] Na época, os contratos assinados pela Rede Globo violaram o Código 

Brasileiro de Telecomunicações - Lei 4.117 de 27/08/62 e o Regulamento de 

Serviços de Radiodifusão - Decreto 52.795 de 31/10/63. 

 

Na dimensão histórico-político-econômica, destaque-se que a TV Globo, criada 

pelo jornalista Roberto Marinho, e associada, inicialmente, ao grupo norte-americano Time-

Life, se constituiu como rede de televisão (network), adquirindo emissoras ou contratando 

afiliadas, expandindo, dessa forma, sua programação pelo país. A ampliação incluiu o 

território nordestino com emissora própria da Rede Globo, representada pela TV Globo 

Nordeste. Outro aspecto que caracteriza a formação de redes de televisão no Brasil é a 

associação entre interesses político-partidários ou de grupos com interesses econômicos. Os 

dois telejornais analisados neste estudo são produzidos, nas emissoras, TV Bahia e TV 

Mirante, ambas sob o domínio das famílias, de Antônio Carlos Magalhães e José Sarney, 

                                                           
41 “O lançamento mais significativo da televisão, nesses primórdios, aconteceu em 17.6.1953, na TV Tupi, com a 

introdução do Repórter Esso, às 19h45, diariamente, tendo a apresentação de Antônio Carlos Nobre. Pouco 

depois, o apresentador passou a ser o profissional Mário Fanucchi e, mais tarde, em 1955, teve a 

apresentação de Kalil Filho, que permaneceu muitos anos no programa e foi o seu apresentador mais 

famoso.” (AMORIM, 2007, p. 1). 
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respectivamente. O ex-presidente da República e seu ex-ministro das Comunicações foram 

beneficiados com concessões de rádio e de televisão na Nova República, ampliando o 

monopólio de meios de comunicação, que, outrora, já estavam sob o comando de ambos, 

configurando, dessa forma, o entrecruzamento de interesses entre elites políticas e de 

comunicações, compondo uma rede classificada como coronelismo eletrônico (SANTOS; 

CAPPARELLI, 2005), ou seja, uma reatualização de políticas clientelistas do Estado 

brasileiro.  

Para compreender e situar a televisão no Brasil, retoma-se a questão do contexto 

político, social, histórico e cultural da brasilidade romântico-revolucionária (RIDENTI, 

2005; 2010). Originários das classes médias urbanas, artistas e intelectuais identificavam-se 

com uma ideia de povo brasileiro personificado nas lutas do campesinato, nos retirantes das 

localidades da zona rural e – que, nesta condição, tornavam-se migrantes nas cidades – nos 

trabalhadores dos centros urbanos. A arte engajada propunha ensinar a lutar politicamente.  

Para Ridenti (2005)42, sugeria-se um homem novo, idealizado como autêntico homem do 

povo, cuja autenticidade estaria protegida e, ao mesmo tempo ameaçada, pela emergente 

modernidade urbana capitalista.   

Vislumbrava-se uma alternativa de modernização que não implicasse a submissão ao 

fetichismo da mercadoria e do dinheiro, gerador da desumanização. A questão da 

identidade nacional e política do povo brasileiro estava recolocada, buscava-se ao 

mesmo tempo recuperar suas raízes e romper com o subdesenvolvimento, o que não 

deixa de ser um desdobramento à esquerda da chamada era Vargas, propositora do 

desenvolvimento nacional com base na intervenção do Estado (RIDENTI, 2005, p. 

84). 

 

A brasilidade romântico-revolucionária está presente na trilogia clássica do início 

do Cinema Novo, com Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos; Deus e o Diabo na terra do 

sol, de Glauber Rocha e Os fuzis, de Ruy Guerra; na dramaturgia do Teatro de Arena de São 

Paulo; em filmes como O pagador de promessa de Dias Gomes, nas canções engajadas de 

Carlos Lyra, Sérgio Ricardo, Edu Lobo, Geraldo Vandré, entre outros; nas obras originárias 

dos Centros Populares de Cultura (CPCs) da União Nacional dos Estudantes, na obra poética 

                                                           
42 O artigo de Marcelo Ridenti (2005, p. 86) é um desdobramento da reflexão na obra Em busca do povo 

brasileiro (2000), no qual defende a hipótese de “[...] florescimento cultural e político dos anos de 1960 e 

início dos de 1970 na sociedade brasileira pode ser caracterizado como romântico-revolucionário.” Nesta 

obra, o período histórico vai de 1960 a 1970, conforme sugere no artigo Artistas e intelectuais no Brasil pós-

1960. Porém, no mesmo artigo, ele situa entre 1946 e 1964: “[...] a estrutura de sentimento da brasilidade 

revolucionária não nasceu do combate à ditadura, mas vinha de antes, forjada no período democrático entre 

1946 e 1964, especialmente no governo Goulart, quando diversos artistas e intelectuais acreditavam estar na 

crista da onda da revolução brasileira em curso.” (RIDENTI, 2005, p. 86). Considera-se que, ao longo do 

texto, o autor fundamenta o período que antecede a ditatura militar. 
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de Ferreira Gullar, no filme Cinco vezes favela, de Cacá Diegues, Leon Hirzman e Joaquim 

Pedro de Andrade; no romance Quarup, de Antonio Callado (1967), para citar algumas 

obras43.  

Artistas e intelectuais da brasilidade romântico-revolucionária se inspiravam em 

uma ideia de povo, cuja concepção poder-se-ia dizer romântica, como sugere Ridenti (2005), 

e também idealizada e politicamente engajada. Ao seu modo, propunham uma crítica de uma 

dada realidade com a perspectiva de intervenção na realidade por intermédio de uma ação 

política idealizada. Poder-se-ia inferir se tratar de uma mudança idealizada que, 

ideologicamente, se reduziu à dominação44. Houve um projeto político coletivo capitaneado 

por forças diversas e houve proposições no sentido de contribuir para um pensar 

revolucionário. 

O modo de falar sobre a realidade, configurando a ideia de povo concebida por 

profissionais da televisão45 – que se consolida concomitante ao período da brasilidade 

romântico-revolucionária – também foi idealizada no sentido positivista e serviu de mote 

para alocar a televisão à condição de produto cultural popular. O sentido de popular ficou 

reduzido à quantidade, seguindo parâmetros de mensuração por intermédio de instrumentos 

de mediação como cartas, telefonemas e, posteriormente, pela mensuração de audiência – 

atividade que consolidou institutos de pesquisas no Brasil como o Ibope. Instrumentos que 

referendaram a concepção moral de povo, idealizado como desprovido, destituído e carecedor 

de benesses. 

Foram essas cartas e essas ligações telefônicas, para expressar apoio ou reprovação 

ao comportamento dos personagens, que permitiram que se formasse a imagem de 

um público e, sobretudo, de um ‘povo’ intelectualmente ingênuo e, em muitos 

                                                           
43 Além de Ridenti (2005) é possível identificar a relação arte e política na dimensão revolucionária em Albino 

Rubim. Na obra Marxismo, cultura e intelectuais no Brasil, Rubim retoma a sua tese de doutoramento, para 

analisar, criticamente, a política cultural do Partido Comunista, considerando aspectos como aproximação 

entre literatura/arte/política que resultam em importantes obras e influências marcantes para o campo 

cultural-artístico do país; bem como as consequências e limitações do caráter de politização excessiva e de 

instrumentalização da cultura pelo partido. Ver: Rubim (1995).  

 
44 Para Marcelo Ridenti (2010, p. 126), a rebeldia da personagem Gaúcho no filme Os fuzis, de Ruy Guerra 

(1963), exibido nos cinemas em 1964, “[...] expressa bem os dilemas ético-culturais e político-morais, o 

dilaceramento existencial que [...] era de fato do intelectual engajado de classe média no período, que se via 

compelido ao desafio de pegar em armas em nome dos deserdados da terra. Nesse sentido, o filme Os fuzis 

antecipa o tema que seria central no cinema brasileiro, e nas artes em geral, nos anos imediatamente 

posteriores ao golpe de 1964: o do intelectual angustiado com sua condição num país de miseráveis que não 

se rebelam”.  

 
45 Os profissionais da televisão da sua fase inicial são originários principalmente do teatro e do rádio. Segundo 

Bergamo (2010), duas categorias de origens social e cultural diferenciadas, ocasionando conflito. Os 

profissionais do rádio, de acordo com o autor, “[...] estavam desprovidos do capital cultural necessário que 

permitisse sua entrada no campo da dramaturgia consagrada.” (BERGAMO, 2010, p. 69). 
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aspectos de uma inocente pureza. Elaborou-se, com isso, uma imagem de ‘público’ e 

de ‘povo’ que é essencialmente moral. Essa imagem, de caráter moral, enraizou-se 

de tal maneira que passou a estruturar, naquele momento e nos anos posteriores, a 

dramaturgia de televisão, em especial as tramas das telenovelas, cujas oposições 

entre os personagens são marcadamente morais. Parte substancial da crítica feita à 

teledramaturgia de televisão, a partir dos anos 1970, por exemplo, consiste no fato 

de que ela reduz os conflitos sociais, econômicos, políticos e culturais a conflitos 

morais. (BERGAMO, 2010, p. 70-71). 

 

O texto de Alexandre Bergamo (2010) situa na década de 1960 o fenômeno da 

popularização da televisão brasileira, no sentido de que o acesso ao aparelho de televisão e, 

consequentemente, à sua programação foi cada vez maior entre pessoas de menor poder 

aquisitivo e não somente as da classe média, como na primeira década da televisão. De acordo 

com o autor, o período foi um momento-chave da história da televisão brasileira por 

consolidar “[...] certas práticas de ‘como fazer televisão’.” (BERGAMO, 2010, p. 62, grifo do 

autor), contribuindo para a criação de produções concebidas originalmente para a televisão. 

Foi nesse período que se formulou a ideia de grade televisiva46, cuja programação passou a 

ser definida em função da assistência, ou seja, de quem assiste à televisão. A programação 

passou a ser definida para se adaptar à “[...] ‘rotina familiar’ e, principalmente, a partir de uma 

divisão de ‘horários’ que buscasse uma melhor articulação entre o trabalho e o lazer.” 

(BERGAMO, 2010, p. 62, grifo do autor).  

A ideia de povo, presente nos primórdios da televisão brasileira, confunde-se com 

a concepção de massa, considerando-se que suas atividades, assim como a imprensa, o cinema 

e o rádio estão vinculados ao sistema produtivo e econômico do capitalismo. Neste sentido, a 

ideia de povo se atualiza com a profusão de tipos populares, costumes, interesses pactuados 

no popular-consumidor-empreendedor-cidadão da televisão de agora. Em sentido 

assemelhado, nos limites das circunstâncias históricas particulares, reafirma-se que a televisão 

no Brasil nasceu no entrecruzamento de interesses políticos, econômicos e culturais. Entende-

se, aqui, político com o sentido de poder de grupos; econômico com o de fortalecimento da 

indústria, comércio e serviços; e cultural com a ideia de integração nacional e identidade de 

                                                           
46 O termo grade em televisão, segundo Bergamo (2010), se configura pela definição de uma programação 

vertical e horizontal. A primeira se constitui na sequência de programas diferentes ao longo do dia e a 

segunda em programas com horários fixos ao longo da semana. “A televisão foi gradativamente perdendo a 

característica de ‘lazer noturno familiar’ para, ao estender cada vez mais sua programação para o horário 

vespertino e matutino, firmar-se como instrumento de ‘lazer’ e de ‘informação’ para todos os seus membros, 

para isso ajustando-se, cada vez mais, à rotina de horários de uma casa. A pioneira, nesse caso, foi a TV 

Excelsior, do Rio de Janeiro, que, em 1963, passou a combinar uma programação vertical (diferentes 

programas em um mesmo dia) com uma horizontal (um mesmo programa exibido todos os dias no mesmo 

horário).” (BERGAMO, 2010, p. 64).  
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brasilidade forjadas na formação social de crescimento econômico desigual e combinado do 

capitalismo emergente.  

A televisão surgiu em São Paulo, estado que se tornava o principal centro 

econômico do país e concentrou três das quatro televisões no início da década de 1950, com 

características de monopólios de radiodifusão. Essas televisões pertenciam a grandes grupos 

radiofônicos e, em 1956, superaram pela primeira vez a arrecadação de verbas publicitárias 

das treze emissoras de rádio paulistanas, conforme registra Edgar de Amorim (2007), no e-

book História da TV, do Centro Cultural São Paulo. Dois anos antes surgiu o Ibope com a 

finalidade de realizar pesquisas, “[...] estimulando gêneros de programação e incentivando a 

publicidade a se comunicar mais intensivamente nos horários de melhor audiência.”, segundo 

Amorim (2007, p. 9). Foi também na metade dos anos 1950 que o número de emissoras no 

Brasil aumentou, expandindo-se para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto 

Alegre. A expansão se tornou realidade com o processo de nacionalização da fabricação dos 

aparelhos, que se acelerou. Amorim (2007) registra a queda na importação de peças para a 

montagem do equipamento televisor, barateamento do aparelho e crescimento na venda da 

nova tecnologia. “Em 1956, calculava-se que existiam 260 mil aparelhos com, 

aproximadamente, um milhão e meio de telespectadores em todo o país.” (AMORIM, 2007, 

p. 9).  

As emissoras de televisão do eixo Rio-São Paulo passaram a veicular séries 

cinematográficas importadas dos Estados Unidos a partir de 1958. A medida garantiu redução 

de custos para as empresas e diminuição de espaço para produções nacionais e, 

consequentemente, queda no número de contratos com profissionais, incluindo artistas e 

técnicos. Dois fatos marcaram o crescimento econômico nos moldes do capitalismo 

emergente: a expansão da indústria, incluindo a consolidação da indústria eletrônica e a 

fabricação no território nacional de aparelhos receptores de televisão, associado à instituição 

de crediários, consolidando a figura do consumidor de menor poder aquisitivo. Com a 

expansão da televisão, as emissoras investiram na popularização de temas por intermédio de 

programas de humor, musicais e transmissões esportivas. No período, surgiu a primeira 

legislação regulamentando a censura na televisão brasileira através do Ministério da Justiça 

(AMORIM, 2007).  

A ideia de caráter moral definidora de um povo intelectualmente ingênuo pelos 

profissionais da televisão, a fórmula da relativa autonomia conquistada pela televisão devido 

aos índices de audiência frente aos patrocinadores e a formação de “[...] uma nova camada de 

produtores artísticos e culturais, camada esta ligada especificamente à televisão.”, conforme o 
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texto de Bergamo (2010, p. 75), são indicativos de que público ou o povo, como assim 

definem os profissionais da televisão, é concebido de forma genérica, interpretado pelos 

índices de audiência, associados de modo direto aos resultados comerciais da televisão, 

financeiramente sustentada por contratos publicitários públicos e privados.  

Os índices de audiência também figuraram em estratégias televisivas nas décadas 

seguintes. No caso no jornalismo, aponta-se como estratégia o recurso ao sensacionalismo, 

que na televisão, alcançou índices expressivos de audiência como os do Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT), na década de 1980. Como exemplo, o programa Aqui e Agora, da TV Tupi, 

que estreou no dia 4 de junho de 1979, passando a se chamar posteriormente de O Povo na 

TV, no SBT, até 1984. Ambos antecederam Aqui Agora (sem a conjunção e), no SBT. A 

estreia foi às 18h30 do dia 20 de maio de 1991, “[...] reproduzindo, segundo seus diretores, 

‘sensacionalismo exacerbado’ de outras experiências televisivas da emissora.” (ROXO, 2010, 

p. 188, grifo do autor). Estudiosos de telejornalismo consideram que o programa Aqui Agora 

– que ficou no ar até o dia 6 de dezembro de 1997 – serviu de inspiração para programas 

similares em outras emissoras de televisão, provocando mudanças nas estratégias de 

comunicação da Rede Globo.  

[...] a lógica noticiosa do grotesco se espalhou em graus variados por diversos 

programas como o ‘Linha Direta’, no qual o ideal de prestação de serviço público, 

com o bordão ‘denuncie você também’, é usado numa tentativa de ‘apagar’ a lógica 

sensacionalista do programa” (ROXO, 2010, p. 193, grifos do autor). 

 

Os anos de 1960 foram marcados também pela produção e veiculação de 

programas policiais com apelo ao grotesco, sendo bastante criticado pela imprensa no final da 

década. Contrariavam até mesmo a moral conservadora do regime militar, que pressionava 

por nova forma de representação do brasileiro, conformada aos ideais da ditadura. Segundo 

Igor Sacramento (2008, p. 82), a TV Globo “[...] não tardou em se empenhar em modernizar 

sua programação.”, decidindo pela inclusão de novos formatos de representação do povo e 

contração de novos profissionais.  

Foi nesse período que se engendrou a estratégia de comunicação da Rede Globo 

com o discurso de padrão de qualidade, sustentado pelos recursos tecnológicos – formação de 

uma rede de emissoras e, posteriormente, de afiliadas – e recurso intelectual. Registre-se a 

participação de cineastas de esquerda na produção de documentários difundidos no programa 

Globo Repórter. Sacramento faz uma análise importante desse momento da televisão, 

apontando as determinações e contradições que marcaram a passagem de cineastas de 

esquerda na Rede Globo. Ele estuda a presença e a atuação de cineastas como David Neves, 
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Eduardo Coutinho, Geraldo Sarno, Gustavo Dahl, Hermano Penna, Maurice Capovilla, João 

Batista de Andrade, Paulo Gil Soares e Walter Lima Júnior na TV Globo. Como diz o autor,  

[...] muitos desses cineastas que passaram por lá tiveram trajetórias ligadas às 

questões da revolução nacional-popular no Brasil dos anos 1960, especialmente às 

formas de engajamento político propostos pelo Cinema Novo e pelo Centro Popular 

de Cultura da União Nacional dos Estudantes (CPC da UNE). (SACRAMENTO, 

2008, p. 12).  

 

A aproximação entre cinema e televisão mereceu críticas favoráveis da imprensa e 

rendeu reconhecimento à Rede Globo e aos realizadores dos documentários, além de 

premiações em festivais de cinema e inserções no mercado internacional. O último programa 

Globo Repórter, sob a coordenação de Paulo Gil Soares, foi ao ar em10 de junho de 1982. O 

programa somente retornou à grade em 22 de setembro de 1983, com o formato do programa 

60 Minutes, da emissora CBS News dos Estados Unidos, prevalecendo o formato narrativo 

centrado na performance dos repórteres (SACRAMENTO, 2008).  

O autor situa vários aspectos que sinalizam para o fim da participação dos 

cineastas de esquerda na TV Globo, dentre os quais a perda de audiência sob o argumento de 

conflito de predileção entre as classes de menor poder aquisitivo e as de maior. Enquanto as 

primeiras identificar-se-iam com o cotidiano representado nos programas, as segundas 

repudiariam esse cotidiano, pois se sentiriam incomodadas com o que assistiam no horário do 

jantar. Em outras palavras, havia indicativos de pesquisas de opinião que favoreciam a ideia 

de entretenimento na televisão. A concorrência de gêneros mais populares como programas de 

auditório transmitidos por outras emissoras também figura nos argumentos analisados para o 

fim do formato cinema-documentário na produção da televisão. A TV Globo buscava, então, 

reconquistar o público com formatos representativos do gosto popular. Em tempos de 

redemocratização, o Globo Repórter abriu mão do cinema-documentário, passando a ser mais 

jornalístico, tendo por referência o modelo de telejornalismo do programa 60 Minutes.  

O fato é que, na TV Globo, deste, então, o cinema-documentário perdeu espaço na 

grade de programação dessa rede de televisão. Recuperou-se o percurso de constituição e 

mudanças na grade de programas jornalísticos com a intenção de melhor situar o gênero 

telejornalismo em relação ao entendimento de popular, de povo e de público engendrado 

naquela rede de emissoras. Verificou-se que tal modelo de telejornalismo engendrou a 

(re)construção do gosto popular sob o formato de narrativas televisuais, fundamentadas em 

pesquisas de audiência, interesses comerciais e político-culturais.  
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3 EXPRESSÕES POÉTICAS DAS CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS 
 

Essa foi a primeira toada que eu cantei homenageando o 

povo do fundo. (Informação verbal, grifo nosso)47. 

 

As expressões poéticas das culturas afro-brasileiras servem de inspiração para os 

mais variados tipos de manifestações artísticas – literatura, pintura, escultura, teatro, desenho, 

etc. Essas mesmas expressões poéticas estão na linguagem, nos ritos, nas músicas, nos cantos, 

nas danças, nos gestos, nas comidas, nas indumentárias –, algumas das formas que permitem 

o conhecimento da cultura afro-brasileira e, notadamente, do povo de santo. São poéticas 

elaboradas e reelaboradas para além do tempo do Brasil colonial, cuja economia se servia da 

escravidão. As criações ou adaptações de produções originárias da África sobreviveram, 

expandiram-se e ganharam laços mais elaborados no cotidiano, com base na oralidade e na 

gestualidade. Rituais sagrados ultrapassaram a barreira do tempo do esquecimento; 

permanecem vivos e assentam novas poéticas. Tal pensamento tem respaldo em Lukács 

(1965, p. 58), para quem a poesia primitiva se manteve viva porque “[...] parte sempre do fato 

fundamental da importância da práxis; ela sempre representou o sucesso ou o fracasso das 

intenções humanas na prova da experiência e disso decorreu a sua profunda significação.” 

Octavio Paz (2012) entende a expressão poética como algo que dá a conhecer, do 

que se faz conhecer, do que se repete e se recria. Embora o autor se refira, especificamente, às 

artes, estende-se seu pensamento sobre poética como afinado aos propósitos deste estudo. 

Para o autor, o termo poética é pleno de ritmo, cor, significado e imagem. Em comparação ao 

poema – pura criação, que visa transcender o idioma, sendo linguagem erguida – as 

expressões poéticas “[...] vivem no mesmo nível da fala e são o resultado do vaivém das 

palavras na boca dos homens.” (PAZ, 2012, p. 43). Esse vaivém é fundamental para a 

sobrevivência e novas criações das poéticas originárias dos cultos afro-brasileiros. 

Tais expressões poéticas orais estão no candomblé e no tambor de mina. Neste 

sentido, apontam-se marcadores que sugerem como são elaboradas, transmitidas e, ainda, 

como circulam essas narrativas orais. De tal modo que se intencionou analisar essas narrativas 

como fragmentos de expressões poéticas midiatizados no jornalismo televisivo originários de 

poéticas orais de manifestações representativas da cultura popular afro-brasileira. 

As poéticas das culturas afro-brasileiras são obras materializadas a partir da 

oralidade e enfatizadas pela memória, um dos seus principais recursos. Memória diferenciada 

                                                           
47 Trecho da entrevista com o poeta e cantador Humberto do Maracanã realizada em 21/09/2013, na sede do 

Bumba meu boi de Maracanã, em São Luís, no Estado do Maranhão (APÊNDICE H). 
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e que se mantém, se atualiza e se reatualiza nas tessituras orais e não orais das sociedades 

contemporâneas, marcadamente dependentes de memórias eletrônicas. A memória tecida nas 

poéticas do candomblé e nas poéticas do tambor de mina é repassada de geração a geração por 

via da oralidade, da gestualidade, da musicalidade, da cantoria, da dança, do preparo de 

comidas, das obrigações aos orixás e aos voduns. Memória tecida a partir da comunicação 

oral que circulou entre africanos, descendentes e não-africanos em um processo de 

transmissão oral e que se mantém na atualidade. 

As expressões poéticas orais se apresentam na multiplicidade de formas e 

singularidades de tal modo que, para dar conta da dimensão que são próprias da comunicação 

vocal é preciso levar em consideração sujeitos e meios que fazem parte do processo de toda 

comunicação humana, no caso, locutor, meio e ouvinte. Paul Zumthor (1997) rejeita o mero 

contraste, ou seja, oposição oralidade/escritura. O autor prefere o termo vocalidade, ao 

considerar o termo oralidade muito abstrato. A voz é concreta, assevera Zumthor (1997). Em 

Introdução à poesia oral, Zumthor (1997, p. 34) compreende “[...] como oral toda 

comunicação poética em que, pelo menos, transmissão e recepção passem pela voz e pelo 

ouvido.” Segundo ele, voz é meio. Acrescente-se que voz é meio natural de criação vocal, de 

comunicação oral. 

Com a oralidade, compartilham-se experiências imediatas e também 

conhecimento, este, por intermédio da voz, é reconhecido pelo outro, constituindo-se 

mitologia. Seguindo o pensamento de Zumthor (1997), mesmo em contato com os diversos 

tipos de escritas, a poesia oral se mantém, o que significa que a escrita não é condição para 

extinção da oralidade. Zumthor (1997, p. 37) define escrita como “[...] todo sistema visual de 

simbolização exatamente codificada e traduzível em língua.”  

No candomblé e no tambor de mina de hoje, a oralidade tem sido referência para a 

escrita de lideranças religiosas, que dialoga com aquela de pesquisadores sobre cultos afros. 

Citam-se três personalidades contemporâneas dos cultos afros que estão no corpus dessa 

pesquisa: Pai Euclides, da Casa Fanti-Ashanti, teceu em escritas suas memórias de mina e de 

candomblé e do mesmo modo pode-se dizer do babalorixá Jorge Itaci do Terreiro de Iemanjá 

que escreveu livros e tem produções musicais com gravação de discos de vinil e de CDs; Mãe 

Stella de Oxóssi, do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, tem livros publicados sobre a cultura do 

candomblé e Mestre Didi tem expressiva produção escrita e também como escultor. Obras 

inspiradas na cultura de origem africana, especialmente nas tradições do panteão nagô, 

recriando, desse modo, formas e conteúdos narrativos (MACHADO, 2006). 
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No candomblé e no tambor de mina, a oralidade é fundamental para o processo de 

educação dos filhos e filhas de santo. Segundo Mãe Stella, a oralidade não é somente um 

recurso para preservar os mistérios do culto afro-brasileiro, mas está inserida, com o sentido 

de axé, na dinâmica do encontro entre os mais velhos e mais jovens. A palavra axé no terreiro 

de candomblé significa força, poder, energia. Nesse sentido, ensina Mãe Stella, “[...] o 

conhecimento passado por um mais velho está cheio de emoções, sentimentos e, 

consequentemente, Àşę.”48 (SANTOS, 2010, p. 90).  Axé tem relação com experiência 

adquirida ao longo do tempo, diz a autora, ao se referir às atitudes cobradas pelo candomblé 

aos mais novos e esperada dos mais velhos. Vale-se acentuar que, de modo geral, as práticas 

no terreiro de candomblé e fora dele tem como perspectiva ampliar, reforçar o axé, energia 

vital para a cultura da espiritualidade dos filhos e filhas de santo. 

Práticas que favoreçam o contato direto com a natureza, obrigações às divindades, 

as práticas festivas, o ato de comer com a mão, passando por atividades do cotidiano como a 

organização, manutenção, limpeza, decoração da Casa do Orixá e práticas de gentilezas geram 

energia, transformada “[...] em força, benção, em Àşę.” (SANTOS, 2010, p. 90). É, portanto, 

nesse cotidiano de proximidade física entre o mundo visível e o invisível nos terreiros de 

candomblé e mina que são conhecidos e guardados os segredos. No sentido de sentir o axé, 

segredo é o mais importante no candomblé, segundo ekede Sinha. 

[...] nossa religião é oral. A questão da religião é oral por causa disso, porque você 

tem que aprender vendo, né, praticando. Não tem nada escrito, uma cartilha como 

ensinar você a fazer santo, como ensinar você ser iniciado, como você tem que se 

comportar. Você tem que aprender ali na vivência. (Informação verbal)49. 

 

Com base na oralidade e observações participantes, estudiosos da cultura afro-

brasileira, e, mais recentemente, em relação às primeiras obras sobre cultos de origem 

africana no Brasil, integrantes do candomblé e do tambor de mina teceram escritas, com 

influências mútuas. São traduções renovadas da oralidade transformadas em livros e com 

repercussão nas fontes primárias dos estudos: os terreiros de candomblé e de mina e suas 

famílias de santo, bem como também no jornalismo profissional, que interpreta a partir de 

suas convenções e interesses, as traduções renovadas dos cultos afro, construindo e 

disseminando narrativas midiáticas.  

                                                           
48 Àşę é a grafia em iorubá da palavra axé bastante utilizada em Salvador e, para além da capital baiana, 

difundida também através de narrativas televisivas e pelo estilo musical surgido na Bahia, nos anos 1980, 

denominado Axé music. A grafia em iorubá, nessa exposição, toma por similitude fontes de escrita eletrônica 

utilizada no livro Meu tempo é agora, de autoria de Mãe Stella de Oxóssi. 

 
49 Trecho da entrevista com ekede Sinha realizada no Terreiro da Casa Branca, em 26/9/2013. 
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Cânticos e rezas nos terreiros tradicionais, como o Ilê Axé Opô Afonjá, são 

interpretados na língua iorubá50. A língua mãe africana está muito bem defendida por Mãe 

Stella no seu livro Meu tempo é agora, levando em conta a ancestralidade e o sentido de força 

que ela transmite na interpretação de um oríkì51 na língua primeira do orixá. Iorubá faz parte 

da educação dos iniciados no terreiro comandado por Mãe Stella, localizado no São Gonçalo 

do Retiro, em Salvador/Bahia. 

Nossos rituais são executados no idioma de sua origem, que é africano. Por isso é 

necessário saber o Yorubá, língua dos nossos ancestrais, mesmo porque é certo que 

o peso do idioma dos Oríşa52 dá força à oração. É mágico! Nada mais forte e bonito 

do que um canto ou um oríkì dito com as palavras certas, na língua mãe. Vamos 

estudar e tentar fazer tudo certo. (SANTOS, 2010, p. 97). 

 

Os fundamentos, rituais e segredos dos cultos dos orixás, nos candomblés 

brasileiros, são marcados por disputas entre as diversas instituições religiosas que reivindicam 

uma autenticidade, originalidade africana, o que na literatura especializada aparece, mais 

recentemente, como o processo de reafricanização dos cultos afro-brasileiros. Tais disputas 

não são tardios e remontam às primeiras práticas de cultos de origem afro no Brasil colônia. 

Luis Parés (2007) aponta a posição hegemônica de candomblés da nação nagô em relação aos 

de angola e jeje, na Bahia, ao situar, historicamente, o fenômeno da nagoização após a 

Abolição, o que coincidiria com a morte dos velhos africanos e a idealização da África por 

terreiros longevos com o Terreiro Gantois. 

A africanidade constituía um fator diferencial, um capital simbólico para enfrentar a 

concorrência das casas de fundação recente. Essa reafirmação identitária estaria 

reforçada também pela crença de que as práticas religiosas ‘africanas’ eram mais 

eficazes e ‘fortes’ do que as discriminadas práticas ‘crioulas’ dos especialistas 

religiosos recém-chegados. (PARÉS, 2007, p. 159). 

 

A busca pela língua iorubá se deu em momento de procura por fontes africanas, 

inicialmente entre acadêmicos e pesquisadores e, posteriormente, com a junção de acadêmicos 

e de lideranças de cultos afro-brasileiros, o que autores vão considerar como forte influência 

no fenômeno de reafricanização de terreiros de candomblé. Conforme observa Stefania 

Capone (1999), a manifestação de valorização da cultura iorubá já estava presente nas obras 

de Nina Rodrigues, do babalaô Martiminiano Eliseu do Bonfim e de Édison Carneiro. De 

acordo com Parés (2007), Bonfim é precursor do fenômeno africanização dos candomblés 

                                                           
50 A língua iorubá é localizada no antigo Reino de Oyó, atual Nigéria, na África Ocidental (ORO; CAPONE, 

2012). 

 
51 Oríkì são os versos de louvação para as divindades (SANTOS, 2010), os quais fazem referência à 

ancestralidade do orixá (PRANDI, 1991). 

 
52 Grafia de orixá, em iorubá (SANTOS, 2010). 
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brasileiros, a partir do intercâmbio cultural que estabelece entre Bahia e Nigéria, país africano 

apontado como referência da tradição do culto aos orixás, tornando-se, ainda, informante de 

Nina Rodrigues e se iniciando na tradição Ifá53. 

Esse processo de intercomunicação contribuiria para o fortalecimento dos 

candomblés que se reivindicam de origem iorubá/nagô, o que Parés (2007) classifica de 

nagoização, do candomblé. Ainda segundo o autor, Martiminiano do Bonfim, “[...] em 1910, 

ajudou Eugênia Ana dos Santos, Mãe Aninha, a fundar o Axé do Opô Afonjá e a estabelecer, 

posteriormente, com base em títulos honoríficos utilizados no reino de Oyo54, a instituição 

dos obás de Xangô.” (PARÉS, 2007, p. 160). Obás de Xangô são 12 representantes da 

sociedade civil no terreiro e que atuam ao lado da ialorixá e do conselho administrativo do Ilê 

Axé Opô Afonjá. Com poderes diferenciados, o corpo de obás é formado por 12 pessoas, 

sendo seis da direita e seis da esquerda. Os da direita, denominados de òtun, têm direito a voz 

e voto; os da esquerda, os òsi, se manifestam apenas pela voz (SANTOS, 2010). A 

composição dos Obás de Xangô no Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá é formada por intelectuais e 

artistas, conforme registro no livro de autoria de Mãe Stella, Meu tempo é agora, dentre os 

quais Jorge Amado, Vivaldo da Costa Lima, Carybé, Dorival Caymmi, Muniz Sodré e 

Gilberto Gil. Como outros cargos que estruturam simbolicamente os candomblés, os obás, 

considerados 12 ministros do culto de Xangô, seguem modelos africanos, legitimando origem, 

estruturas de poder e de hierarquia no candomblé (PRANDI; VALLADO, [20--?]). 

O intercâmbio cultural entre Brasil e Nigéria se institucionalizou e foram criados 

cursos na língua iorubá. Stefania Capone (1999) registra que, em 1959, o 5º Colóquio Luso-

Brasileiro fomentava o surgimento da disciplina iorubá na Bahia, através do Centro de 

Estudos Afro-Oriental (CEAO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A disciplina fora 

ministrada pelo professor nigeriano Ebbenezer Latunde Lashebikan, tendo sido frequentada 

pelas lideranças do candomblé baiano. Ainda de acordo com a autora, os primeiros alunos 

concluíram o curso em 1964 e, no ano seguinte, tornou-se regular no CEAO.  

Outro fato importante para a formação dos praticantes de iorubá – permitindo a 

vinda de professores e de estudantes nigerianos ao Brasil – foi o acordo assinado entre o 

governo brasileiro, a UFBA e a Prefeitura de Salvador para o Programa de Cooperação 

                                                           
53 Compreende-se que Ifá, na cultura nagô, está relacionado ao oráculo, à divindade da adivinhação. O mesmo 

significado se encontra na língua fon para o termo Fá. 

 
54 Oyo foi antigo império do povo iorubá, na atual Nigéria, fundado por “[...] Oranmiyan, filho direto de 

Oduduwa, o progenitor da raça Yorubá, se tornou o Império mais poderoso do Oeste da África nos Séculos 

XVI e XVII.” (EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA NIGÉRIA NO BRASIL, [20--?]). 
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Cultural entre o Brasil e os países africanos tendo em vista o desenvolvimento de estudos 

afro-brasileiros. 

No entanto, a língua como norma linguística limitava o conhecimento do povo de 

santo, interessado na cultura nagô e na busca por caminhos que os levassem à ancestralidade 

dos cultos aos orixás na África, seus segredos e rituais. Nesse sentido, surgiu o primeiro curso 

de língua e cultura iorubá em São Paulo, no ano de 1977. O curso foi organizado pela 

Universidade de São Paulo (USP), via Centro de Estudos Africanos (CEA), do Departamento 

de Ciências Socais (CAPONE, 1999).   

Destaque-se, ainda, a aproximação com a imprensa brasileira por intermédio do 

jornalista Eduardo Fonseca Júnior, autor do Dicionário Yorubá-português (1988). Ele 

organizou, entre 9 e 11 de novembro de 1976, a primeira Semana de Cultura Afro-brasileira, 

na Associação Brasileira de Imprensa (ABI).  Os cursos vão permitir, por exemplo, o 

ressurgimento da prática da adivinhação de Ifá (l'art divinatoire) com a formação de 

sacerdotes. Os cursos também foram criticados sobre possível legitimidade de uma parte dos 

professores nigerianos, os quais não teriam iniciação em culto aos orixás, mas seriam 

anglicanos ou mulçumanos, o que motivaria a busca pelas origens, pelos rituais dos cultos aos 

orixás diretamente da África, como assim o fizera Martiminiano do Bonfim, Roger Bastide, 

Pierre Vergé, e mais tarde, Mestre Didi, Juana Elbein dos Santos, por exemplo.  

No Maranhão, há registros da ida de Pai Euclides, da Casa Fanti-Ashanti, à 

África, bem como dos pesquisadores em tambor de mina, o casal Sérgio e Mundicarmo 

Ferretti. Pai Euclides, conta no seu livro de memórias intitulado Agora é minha vez, que 

esteve no Benin, em janeiro de 2010, visitou cidades, assistiu às festas e presenciou práticas 

de vodum, chegando a se submeter a um ritual que havia sido determinado pelo seu vodum, 

Toi Lissá (Oxalá). Sobre a experiência, diz que não irá reproduzir o que presenciara, uma vez 

que “[...] não combina com nossa ritualística brasileira, apesar dessa ser uma reconstrução 

feita pelos negros da época que nos deixaram esse legado do qual me orgulho muito, 

principalmente porque tem dado certo.” (FERREIRA, 2013, p. 24).  

A profusão de estudos, os contatos diretos com o território africano por 

pesquisadores e lideranças do candomblé, principalmente da nação nagô, além da formação 

linguística de líderes e iniciados do candomblé na língua iorubá teriam contribuído para 

fortalecer os terreiros dessa tradição (PRANDI, 1991; PARÉS, 2007).  

O contato com a língua e a cultura africana, por intermédio dos cursos com os 

nigerianos, teria ainda estimulado o repensar a questão do sincretismo, incentivando posturas 

de separação entre candomblé e catolicismo. O que, segundo Capone (1999), vai ensejar um 
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movimento de resistência cultural aproximando, posteriormente, candomblé ao novo 

movimento negro brasileiro. “Les terreiros nagôs traditionnels sont ainsi les centres par 

excellence où s'exprime cette nouvelle culture de résistance, les symboles de la construction 

d'une identité afro, activement recherchée par le mouvement noir.”55 (CAPONE, 1999, p. 

289). 

O iorubá, a língua de tradição nagô, é usada nos terreiros nas cerimônias e rituais 

do candomblé, sendo que a origem dessa língua praticada pelos filhos e filhas de santo vem de 

um sistema lexical composto de diferentes línguas africanas que aqui chegaram e foram 

praticadas pelos escravos (CASTRO apud CAPONE, 1999). 

Há predominância de estudos sobre os candomblés jeje/nagô em relação ao 

candomblé de Angola. Já em 1991, Prandi (1991, p. 19) registrava o prestígio daqueles 

candomblés, graças à produção literária que vai do Brasil à Nigéria e Benin, o ensino da 

língua iorubá, que recupera rezas e cantigas, por “[...] iniciativa de acadêmicos de 

universidades da Bahia e de São Paulo, além de cursos organizados por grupos religiosos, de 

curta sobrevida.” De acordo com ele, Verger recolheu, em terras iorubanas da Nigéria e do 

Benin, rituais e rezas aos dezesseis orixás, interpretadas nos cultos afro-brasileiros. “[...] 

muito desse tipo de literatura tomará o lugar da transmissão oral do antigo culto, para 

desgosto de puristas ingênuos que confundem oralidade com memorização.” (PRANDI, 1991, 

p. 29). 

Não há linguagem sem voz, como diz Paul Zumthor (1997). Não há memória sem 

voz. “A voz jaz no silêncio do corpo como o corpo em sua matriz. Mas, ao contrário do corpo, 

ela retorna a cada instante, abolindo-se como palavra e como som.” (ZUMTHOR, 1997, p. 

12). De algum modo ou de muitos modos, a voz imaginária dos africanos e das africanas que 

deram origem aos primeiros calundus que se tornaram mais tarde candomblé, como explica 

Parés, não eram mais vozes na África, mas vozes de muitas Áfricas arrancadas do grande 

continente noir e que sopraram os sons dos orixás, dos voduns em território brasileiro; os sons 

teceram palavras, as palavras teceram narrativas orais, misturando idiomas para fixar vozes 

sem corpo de orixás e voduns, corporificados através das vozes e dos movimentos corporais, 

na dança, nos gestos, nas expressões faciais dos iniciados. Da boca dos escolhidos pelas 

divindades do mundo invisível saltam gritos que ecoam pela Casa do Orixá; gritos e 

grunhidos que saem do barracão do terreiro, o templo sagrado da festa do orixá denominada 

                                                           
55 Tradução livre: Os terreiros nagôs considerados tradicionais são centros por excelência de uma nova cultura de 

resistência, tornando-se símbolos da construção da identidade afro, ativamente buscados pelo movimento 

negro.   
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Xiré e seguem em todas as direções, interligando invisível e visível, imaterial e material, 

divino e humano56. 

Na festa do Xiré do Ilê Axé Opô Afonjá, entre vários rituais seguidos e como 

recomenda Mãe Stella, para manter a concentração, os iniciados devem voltar o olhar “[...] 

para o chão, os ouvidos atentos aos atabaques, escutado (sic) o ritmo e a voz de quem tira as 

cantigas, e a boca ocupada em responder os cânticos, tornando a festa mais alegre e 

harmônica.” (SANTOS, 2010, p. 93). Para a crença do candomblé, seguidos todos os rituais e 

obrigações aos orixás, os iniciados são corpos que transportam energia sagrada (SANTOS, 

2010). Energia qualificada pelo axé, mas que, antes mesmo de chegar à condição consciente 

de iniciado, manifesta-se pelo desequilíbrio do corpo que cai inerte, apagando-se, 

momentaneamente, a voz. No candomblé e no tambor de mina, os primeiros sinais de contato 

físico com a entidade invisível pelas pessoas que recebem, incorporam o orixá ou o vodum se 

diz que elas bolaram no santo. Os primeiros sinais do chamado do orixá ou do vodum são 

corporais, e, uma vez aceita a condição de servir à entidade, o corpo continua a ser o veículo 

de manifestação da divindade. A voz do invisível salta da boca do iniciado e cai nos ouvidos 

dos que acompanham o ritual. O vodum fala, diz quem é ele. Apresentando-se e dizendo o 

que ele quer que seja feito. É o que explica a vodunsi da Casa das Minas, Dona Deni, em 

conversa com esta pesquisadora na sede do terreiro de mina, em São Luís, em agosto de 2013.  

Tambor de mina e candomblé são dinâmicas de movimentos corporais, que 

passam pela voz, pela respiração, pela boca que sopra palavras, que chegam aos ouvidos e que 

são repassadas adiante, materializando-se em rituais, obrigações, festas, vestes, contas, 

comidas ao som dos atabaques, dos gãs, dos agogôs, cânticos, rezas, posturas, danças. São 

movimentos, dinâmicas, relações criando e recriando valores entre o mundo visível e o mundo 

invisível. São movências entre o povo de santo e o povo do fundo, como diz o poeta e 

cantador Humberto do Maracanã. Frequentador de terreiro de tambor de mina no Maranhão, o 

poeta e cantador Humberto do Maracanã inclui na sua produção poética homenagens para 

entidades, seguindo uma tradição de antigos cantadores de bumba meu boi. Provocado 

                                                           
56 Durante pesquisa de campo, teve-se oportunidade de assistir cerimônia pública de candomblé no Terreiro Ilê 

Axé Opô Afonjá. Primeiramente com o Xirê (Şiré, em iorubá), seguida do Ipeté, comida predileta de Oxum, 

por ocasião da festa em homenagem àquela que é conhecida no Brasil como a divindade das águas doces. No 

candomblé, os rituais são belos pela composição de dança, gestos, rezas, cânticos, músicas, gritos, grunhidos. 
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durante a entrevista para esta pesquisa, Humberto entoa um trecho da primeira poesia que fez 

para homenagear o povo do fundo57.  

Meu São João eu já treinei o meu batalhão 

E já lhe entreguei 

Me ajude a [resenhar]58 

Com o senhor, São Pedro e Santo Antônio e São Marçal 

Oh, Virgem Maria e os amigos do fundo 

Me defendam dos perigos 

E das feras deste mundo. (Informação verbal)59. 

 

Com sua voz forte, e sem acompanhamento de instrumentos musicais, Humberto 

interpreta a toada de bumba meu boi na qual ele faz referência a santos da igreja católica 

como São João, São Pedro, São Marçal, invocando, ainda, apelo à Virgem Maria ao mesmo 

tempo em que recorre às entidades, chamadas por ele de amigos do fundo. Na toada, 

estabelece-se um diálogo com personagens do mundo invisível no qual há ainda pedido de 

proteção para santos e entidades espirituais. Esse tipo de expressão poética não foi criada 

propriamente por Humberto, que se inspirou ouvindo toadas de outros cantadores quando 

iniciou sua trajetória no bumba meu boi e percebeu a relação dessa manifestação com o 

tambor de mina e encantarias, conforme ele conta. “A gente encontrou um pessoal mais velho, 

os cantadores mais velhos, que cantavam um pouco de encantaria. E eu achei bonito e entrei 

também nessa.” (Informação verbal)60. Na mina maranhense, os encantados são invisíveis, são 

voduns e orixás, mas também são gentis (nobres, em geral, de origem europeia), caboclos, 

índios e entidades femininas infantis. Eles vieram de muito longe, viveram na terra em um 

passado muito distante, tornaram-se encantados e voltaram à terra para ajudar. Segundo 

Mundicarmo Ferretti (2000, p. 103, grifo da autora), “[...] fala-se deles no presente e não no 

passado (como se fala dos mortos), o que pode ser visto na letra de ‘doutrinas’ cantadas em 

terreiros de Mina”. Nesse sentido, oralidade e memória não são sinônimos, nem opostos, mas 

são complementares e estão nas diferentes formas de expressões poéticas dos cultos afro-

brasileiros.  

                                                           
57 Trecho da entrevista com o poeta e cantador Humberto do Maracanã realizada em 21/9/2013, na sede do 

Bumba meu boi de Maracanã, em São Luís, no Maranhão. 

 
58 A gravação da cantoria durante a entrevista tem baixa intensidade, o que dificultou a identificação da palavra 

cantada pelo poeta.  

 
59 Trecho da entrevista com o poeta e cantador Humberto do Maracanã realizada em 21/9/2013, na sede do 

Bumba meu boi de Maracanã, em São Luís, no Maranhão. 

 
60 Trecho da entrevista com o poeta e cantador Humberto do Maracanã realizada em 21/9/2013, na sede do 

Bumba meu boi de Maracanã, em São Luís, no Maranhão. 
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Da voz surgem, sons como gritos, murmúrios, grunhidos, palavras. Palavra é “[...] 

linguagem vocalizada, realizada fonicamente na emissão da voz.” (ZUMTHOR, 1997, p. 13), 

por onde corre a linguagem, ainda seguindo o entendimento do autor.  É da vibração das 

cordas vocais que se originam os versos de louvação aos orixás (SANTOS, 2010), o oríkì61 

para os orixás. Voz, origem do oríkì. Em latim, a palavra origem vem de ǒrĭor, ǒrῐrɩ (BRÉAL, 

BAILLY, 1918), que quer dizer subir, nascer. E pelas vozes, nascem e renascem a 

ancestralidade dos cultos aos orixás e aos voduns. “Cada sílaba é sopro, ritmado pelo 

batimento do sangue; e a energia deste sopro, com o otimismo da matéria, converte a questão 

em anúncio, a memória em profecia, dissimula as marcas do que se perdeu e que afeta 

irremediavelmente a linguagem e o tempo.” (ZUMTHOR, 1997, p. 13).  

Oriki é definido como “[...] reza que faz referência à ancestralidade do orixá.” 

(PRANDI, 1991, p. 250). Na África, especificamente, na Nigéria, oriki é poesia oral da etnia 

iorubá, que expressa os sentimentos e o pensamento do povo, sua visão de mundo (JEGEDE, 

1997). É categorizada como poesia laudatória, que louva de modo informal ou formal, esta 

última é geralmente “[...] entoada ao som do tambor.” (JEGEDE, 1997, p. 84). Pode ser uma 

louvação a amigos, parentes, ou louvação ao rei. O oriki formal, apresentada na corte real, é 

ensinada pela família de forma oral aos poetas da corte.  Jegede considera como elementos 

essenciais do oriki, a composição, a transmissão e a performance. Explica que o processo de 

composição se dá por memorização e que na transmissão oral outras informações vão sendo 

adicionadas, outras se perdem, tornando o oriki em recomposição e recriação. Na 

performance, a participação do público é valorizada, sendo assegurado a ele refazer o poema. 

Desse modo, o público “[...] contribui com palavras e versos ou confirma o que o poeta diz 

através de comentários vários, ajudando desta maneira a dar forma e a melhorar o poema.” 

(JEGEDE, 1997, p. 84). Gênero poético oral que se mantém, “[...] a oriki continua a ser usada 

com os mesmos propósitos: construir catálogos dos feitos dos reis e dos indivíduos ou fazer 

lançar críticas a situações pouco populares [...]” (JEGEDE, 1997, p. 85). 

Oríkì também faz parte dos rituais do culto dos Égun ou Egúngún na cultura dos 

nagôs, sendo expresso em frase aglutinada, poema ou cantiga no qual são narrados atos 

heroicos ou valorizados. Faz referência a “[...] fatos particulares de linhagens, deuses e 

divindades.” (SANTOS; SANTOS, 2011, p. 235). 

 O culto aos ancestrais, o culto aos mortos é originário da África, e, na Bahia, 

existiu entre 1820 e 1935. Tendo permanecido apenas dois terreiros, o Ilé~Agbóulá, na Ilha de 

                                                           
61 Oríkì é a grafia que se reproduz do livro Meu tempo é agora, de Mãe Stella.  
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Itaparica e o Ilé~Oya. “Estas casas de culto dos egúngúns herdaram não somente a liturgia, a 

doutrina, o conhecimento dos mistérios e segredos do culto, como também os Égun 

ancestrais, venerados nos antigos terreiros.” (SANTOS; SANTOS, 2011, p. 232). 

De acordo com os autores, 

[...] o propósito do culto dos Egúngún é tornar os espíritos ancestrais visíveis, 

manipular o poder que emana deles e atuar como um veículo entre os vivos e os 

mortos. Ao mesmo tempo que preserva a continuidade entre a vida e a morte, o culto 

dos Egúngún também mantém estrito controle sobre a relação dos vivos com os 

mortos, distinguindo claramente o mundo dos vivos e o dos mortos. (SANTOS; 

SANTOS, 2011, p. 232). 

  

Os autores do texto sobre o culto dos Égun trazem a narrativa oral, aquela que 

conta a origem do aparecimento do culto dos espíritos e ancestrais protagonizada na mitologia 

por Iansã ou Oya~Ìgbàlè. Informam que a lenda faz parte das narrativas orais do Terreiro Ilê 

Axé Opô Afonjá. Registre-se que, certamente, a narrativa fora ouvida por Mestre Didi, o 

Deoscóredes M. dos Santos – filho de Mãe Senhora, terceira ialorixá a assumir a direção do 

Ilê Axé Opô Afonjá – e que assina, com Juana Elbein dos Santos, o artigo sobre o culto dos 

Égun. Os autores fazem a tradução da narrativa oral para a escrita. 

Nos terreiros de Égun, Iansã tem assento especial, recebe oferendas, sendo 

cultuada em cantigas e saudações. Portanto, tem oriki dedicado à “Rainha de Ìgbàlè, outra 

forma de nominação de Iansã, em iorubá. “Um dos oríkì define nitidamente a extensão de sua 

participação e seu papel no culto.” (SANTOS; SANTOS, 2011, p. 237). Reproduz-se o oríkì 

que louva o orixá feminino no panteão iorubá (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Oríkì de louvação à Iansã 

Forma oral  Forma analítica  

Oya Ìgbàlè Oya (Ì)gbàlè Oya Ìgbàlè 

Alákòko Alá(aà)kòko Senhora do ‘assento’ do Égun 

Abiya lòkè Abiya(mon)lòkè Herdeira dos altos lugares 

Oni láwa Oni(aso)láwa(awe) Senhora das tiras~de~pano 

Fonte: SANTOS, Juana Elbein dos; SANTOS, Deoscóredes M. dos. O culto dos ancestrais na Bahia: o culto dos 

Égun. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de (Org.). Culto aos orixás: voduns e ancestrais nas 

religiões afro-brasileiras. 1. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2011. 

 

Considera-se que fragmentos de oríkì, reelaborados como oriki mediatizado, são 

poéticas que estão nas manifestações dos cultos de origem afro, mas que são praticamente 

omitidos pelos textos jornalísticos que fazem parte do corpus da pesquisa. Foram 

identificados alguns fragmentos de orikis como as qualidades de orixás que foram inseridos 

nas narrativas audiovisuais. Parte-se, então, do pressuposto que esses fragmentos estão na 

composição do texto, apreendido por memorização ou por leituras sobre o assunto; na 
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transmissão oral, uma vez que fragmentos de oriki estão nas conversas do cotidiano; na 

performance do jornalista como repórter ou como apresentador de telejornal62.  

Oralidade é repetição, mas também é reelaboração, absorção de novas 

incorporações nas expressões poéticas dos cultos de origem afro. No Maranhão, a antropóloga 

Mundicarmo Ferretti (2000) sugere a possibilidade de influência do gênero musical, o baião 

de Luiz Gonzaga, pela introdução do acordeom ou sanfona no ritual religioso denominado 

Baião de Princesas da Casa Fanti-Ashanti, de Pai Euclides. Realizado no dia 13 de dezembro, 

o Baião segue o ritmo dos instrumentos musicais diferentes dos de tambor de mina: sanfona, 

cavaquinho, violão e pandeiros. No antigo Terreiro do Egito, tradição que faz parte da 

formação espiritual de Pai Euclides, o Baião era tocado sem o acompanhamento do acordeom. 

Ferretti (2000) infere ser possível a introdução desse instrumento musical na festa da Casa 

Fanti-Ashanti, ou em outros terreiros de mina, por influência do estilo musical denominado 

baião criado por Luís Gonzaga, Humberto Teixeira e Zédantas (FERRETTI, 2000). Conforme 

relato de Pai Euclides à autora, o Baião do terreiro de mina é inspirado nos bailes de São 

Gonçalo e que teria surgido no final do século XIX no Terreiro do Egito. No Baião da Casa 

Fanti-Ashanti,63 cantos invocam, ao mesmo tempo, São Gonçalo, Bom Jesus dos Navegantes 

e Reis dos Mestres. No fragmento do cântico entoado no começo do ritual do Baião, conforme 

Ferretti (2000), tem na poética a característica da pluralidade de culturas religiosas.  

Meu Bom Jesus dos Navegantes, 

Meu São Gonçalo do Amarante 

Dai-me licença, meu santo  

Prá eu abrir esse Baião. 

 

O meu mestre, rei dos Mestres, chegou 

e neste salão entrou 

Vei chegando e vei salvando os pecadores 

O meu mestre, Rei dos Mestres, já chegou. 

 

A sala tá cheia, minha gente, 

como é qu'eu entro, agora? 

Eu entro, minha gente, eu entro 

com Deus e Nossa Senhora. (FERRETI, 2000, p. 239). 

 

Ou como na doutrina registrada por Alvarenga, em 1938, gravada em São Luís, a 

exemplo dos integrantes dos rituais em terreiros de Mina, no dia de Santa Bárbara, quatro de 

dezembro, que é transcrita também por Ferretti (2000) e reproduzida neste estudo. 

                                                           
62 Considera-se que o jornalista, no papel de repórter ou de apresentador, representa esse papel, entrando em cena 

diante da câmera, seguindo os padrões estabelecidos pela televisão. 

 
63 Faz parte do corpus da pesquisa a análise de uma reportagem sobre a produção e a divulgação de um CD com 

os cânticos e músicas do ritual Baião de Princesas, da Casa Fanti-Ashanti, no quarto capítulo desta 

exposição.  
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Pecadô disse, pecadô disse... 

Pecador diz que Barba Virgem é feiticeira. 

Ela é uma santa, ela é uma santa. 

Ela é uma santa, poderosa e verdadeira. 

Ela é uma santa, ela é uma santa. 

Pecadô larga meu nome, 

Cruz-credo, Ave Maria, 

Meu nome não é bom, não, 

Cruz-credo, Ave-Maria (refrão). (ALVARENGA apud FERRETTI, 2000, p. 106). 

 

Os rituais de cultos afro-brasileiros têm influências do catolicismo, conforme 

lembra Ferretti (1985). Com esta exposição, infere-se que os cultos afro-brasileiros em suas 

mais diversas manifestações são fontes de inspiração e de expressões poéticas com diferentes 

tipos de representações. Nesse sentido, é obra primeira que se mantém pela oralidade e pela 

memorização em cruzamentos com outras expressões e formas de manifestação de criação e 

do pensamento. Quem quer aprender sobre tambor de mina vai à Casa das Minas, o mesmo se 

dá com os terreiros de candomblé. Os escolhidos para iniciados vivem, aprendem e 

disseminam saberes dos terreiros de candomblé ou dos terreiros de mina. 

 

3.1 Terreiros de Candomblé na Bahia 

 

A primeira vez que esta pesquisadora, na condição de doutoranda, pisou em 

terreno sagrado do candomblé, no estado da Bahia, ocorreu não na condição de integrante de 

assistência em um ritual público, mas em um encontro, em uma conversa com a ekede do 

terreiro considerado mais antigo da Bahia e ainda em funcionamento: Ilê Axé Iyá Nassô Oká, 

mais conhecido como Terreiro Casa Branca do Engenho Velho da Federação. Ekede Sinha, do 

Terreiro Casa Branca, é responsável pela administração do terreiro, como ela mesma diz. 

Acostumada a lidar com visitantes, o que inclui pesquisadores, ekede Sinha, com 

generosidade e boa vontade acolheu o encontro para a entrevista, abrindo espaço entre suas 

inúmeras atividades, numa semana plena de obrigações aos orixás e feira cultural de saúde64. 

A semana foi marcada, particularmente, pela festa de semana de obrigações internas, ou seja, 

                                                           
64 A pesquisadora trazia a indicação do professor Renato Silveira (2006), o que contribuiu para facilitar o acesso 

de modo imediato em meio a tantas atribuições. E não é por acaso. Silveira é respeitado no Terreiro Casa 

Branca, ousa-se assegurar que essa aproximação está relacionada com uma obra de referência para a pesquisa 

sobre os cultos afro-brasileiros. O candomblé da Barroquinha: processo de constituição do primeiro terreiro 

baiano de keto, de autoria de Silveira, foi a primeira obra lançada no Terreiro Casa Branca, segundo ekede 

Sinha. 
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que não são abertas ao público. Semana que começou com a preparação da festa de Olubajé65 

no qual se dá o banquete dos reis.  

O Banquete dos Reis é uma festa que Oxum proporciona à Obaluaiê, né. Então, é 

uma festa onde o orixá que é o dono da festa, Obaluaiê, ele convida as pessoas para 

virem comer. Então, é uma festa muito trabalhosa, tem muita comida e a gente faz 

na... numa praça, na praça da casa dele. As pessoas chegam e quanto mais a gente 

canta mais chegam pessoas para comer. Não é dentro do barracão do candomblé, é 

num outro espaço do candomblé. Menina, é uma festa bem trabalhosa. E aí depois 

que acontece a festa, nos outros dois dias tem um ritual que é feito em pé, entendeu? 

(Informação verbal)66.   

 

De acordo com o calendário sagrado do Terreiro Casa Branca, a festa acontece em 

uma segunda-feira e é dedicada a Obaluaiê bem como a Oxumarê e Nanã, todos “[...] seriam 

entidades divinas de uma mesma família procedente das regiões do antigo Daomé” (PRANDI, 

1991, p. 249). Entidades que aqui chegaram com os africanos oriundos de vários reinos da 

África, dentre os quais o Reino de Daomé, atual República do Benin, na África Ocidental. O 

Terreiro Casa Branca do Engenho Velho da Federação, de nação Ketu, tem nas suas origens 

influências de outras nações de candomblé como jeje e angola. Os orixás regentes são Oxóssi, 

Xangô, Oxalá e Oxum; representam as quatro mais fortes tradições iorubanas que chegaram à 

Bahia: jeje-nagô, iorubá-tapá, aon Efan e ijexá (SILVEIRA, 2006). 

Seguindo as tradições orais, Silveira (2006) conta que o Reino de Ketu teria sido 

fundado por Sopaisan, tido como filho ou neto de Odudua, o pai fundador da nação iorubana, 

na costa ocidental da África. Por volta do século X, Sopaisan e um clã de cento e vinte 

linhagens migraram para uma província habitada por nativos fons, “[...] a cerca de duzentos 

quilômetros de Ifé.” (SILVEIRA, 2006, p. 326). O autor diz que “[...] os emigrantes iorubás 

fundiram-se nas sociedades locais, de modo que Ketu era o último Estado iorubá diante do 

território fon. Seus habitantes passaram a ser chamados de nagôs ou anagôs (anàgó) pelos 

vizinhos fons, termo que terminou sendo aplicado a todos os iorubás do oeste.” (SILVEIRA, 

2006, p. 326). No final do “[...] século XVIII Ketu era um reino de médio porte, fora das rotas 

do mercado de longo curso, porém centro regional dinâmico, estrategicamente importante na 

região.” (SILVEIRA, 2006, p. 327). Conforme o autor registra, a costa ocidental da África já 

estava sendo explorada pelos europeus e tornara-se economicamente importante para o 

comércio atlântico, incluindo a mercadoria humana africana com o tráfico de escravos, desde 

meados do século XVII. Joseph Levi (2006) considera que os primeiros escravos africanos 

                                                           
65 O termo Olubajé significa festa de Omolu e que etimologicamente tem o sentido de banquete do Senhor, 

ficando assim a classificação: (olu= senhor; ibá je= comer em companhia dos outros), segundo Claude 

Lépine (2011).  

 
66 Trecho da entrevista com ekede Sinha, realizada no Terreiro da Casa Branca, em 26/9/2013. 
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remontem ao século XVI, ano de 1532. No entanto, assegura que eles já estavam em terra 

brasileira em 1539 e durante a vigência do primeiro Governador-geral, Tomé de Sousa (1549-

1553) e dos seus predecessores, Duarte da Costa (1553-1557) e Mem de Sá (1558-1572). A 

maioria de escravos africanos era transportada da África Ocidental, onde, atualmente, estão 

localizados os países Senegal e Angola, a chamada antiga Costa do Guiné, e também eram 

procedentes de “[...] bases e feitorias portuguesas como as de Arguim, Santiago, São Jorge da 

Mina e a ilha de São Tomé.” (LEVI, 2006, p.6). 

Os nagôs de Ketu quando chegaram à Bahia já encontraram africanos de outras 

etnias, como, por exemplo, os jejes, os malês, os angolas. E com eles todo um modo de ser e 

de estar cujas raízes culturais transcendem o mundo visível para o mundo invisível com o 

culto dos orixás e voduns, para citar as divindades das culturas nagôs e jejes. Para os africanos 

que chegaram ao Brasil na condição de escravos e seus descendentes, religião é cultura. 

Religião é modo de ser e de estar. A religião africana, segundo Roger Bastide (1968, p. 6), 

está centrada em um “[...] modelo mítico sobre o qual devem-se moldar as condutas dos 

indivíduos pertencentes à mesma unidade étnica: a maneira de lavrar a terra, a arquitetura das 

casas, os passos de dança, o sistema de parentesco, a organização das chefferies, os gestos na 

união amorosa.” O autor traça um paralelo entre civilização africana e civilização ocidental 

para apreensão do sagrado. A linguagem é o ponto de contato que ele estabelece, recorrendo 

ao campo da etnologia, para investigar o sagrado na civilização africana em comparação com 

a civilização ocidental. A estrutura da civilização africana é marcada por símbolos, enquanto a 

ocidental é por sinais. Assim explicitado, a proposição de Bastide torna-se um paradoxo. Mas 

aqui se considera que a linguagem, assim como o mito, são metáforas da realidade, sendo que 

“[...] a essência da linguagem é simbólica porque consiste em representar um elemento da 

realidade por outro, como ocorre com as metáforas.” (PAZ, 2012, p. 42).  Bastide (1968, p. 7) 

vê também ponto de convergência: tanto a representação do pensamento simbólico quanto a 

do pensamento por sinais exige uma “[...] estrutura humana imutável e idêntica em todas as 

partes.” Bastide (1968) cita Cassirer que concebe que o homem necessita de meios artificiais 

para ver a realidade, ou seja, por intermédio das formas linguísticas, imagens artísticas, 

símbolos míticos e ritos religiosos. Aqui finda a condição humana geral, segundo Bastide, e 

se forja a oposição entre sistema de símbolos e sistemas de sinais, referentes às sociedades 

africana e ocidental.  

Na civilização dos sinais, a liguagem é enquadrada em regras gramaticais e os 

sentidos estão nas palavras devidamente organizadas. Ou como diz Bastide (1968, p.7), “[...] 

o Ocidente substitui cada vez mais, e sobretudo a partir de Descartes, a ordem mítica por uma 
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ordem aritifical mais ou menos fabricada pelos matemáticos ou gramáticos.” Na civilização 

do símbolo no modo de ser e estar africano, as palavras transitam para o outro lado do real nas 

quais suas mensagens reproduzem e representam “[...] seus valores subjetivos, coletivos e 

culturais.” (BASTIDE, 1968, p. 8).  

O africano vê em tudo que percebe através dos seus sentidos coisa diversa da que êle 

[sic] vê - descobre o Outro, isto é, o sagrado, através dos minerais, vegetais ou 

animais. Não é a palavra do homem que significa e circunscreve os objetos; são os 

objetos ou coisas, que são ‘palavras’, para o africano. Para nós, ao contrário, o 

mundo não é mais que uma língua bem feita, por ser obra humana e não mais 

palavras originadas nas coisas; um conjunto de sinais ligados por regras fixas. 

(BASTIDE, 1968, p. 8). 

 

E essa descoberta do mundo diverso e encantador vai exigir de civilizações como 

etnias africanas do culto dos orixás e voduns – acrescentam-se, neste contexto, civilizações 

indígenas, ou espécimes raras e surpreendentes como o poeta brasileiro Manoel de Barros67 – 

o uso ampliado dos sentidos: do olhar apurado, do escutar aguçado, do cheirar inebriante, dos 

sabores partilhados, do toque despertador. Deixar-se enveredar pelos caminhos encantatórios 

dos sentidos, de tal modo que coisas se tornem palavras, objetos virem palavras, o invisível 

apresenta-se visível. Este sagrado tão diverso não cabe na racionalidade ocidental que limita e 

delimita as coisas em palavras, reduzindo linguagem social, no dizer de Paz (2012, p. 47), 

“[...] num jargão árido de técnicos e jornalistas.”  

As tradições orais são fundamentais para vivências e adaptações dos cultos afros 

no Brasil. São essenciais nos sistemas simbólicos da religião de origem africana, mas também 

são estratégias de disseminação dos interesses da comunidade religiosa por intermédio de um 

sistema de comunicação oral simplificado que interliga de modo direto emissor, meio e 

receptor. Ou seja, as informações dos terreiros correm de boca em boca, como atesta ekede 

Sinha. “Eu falo com um filho, o outro filho fala com o outro filho, o outro filho fala com o 

outro filho [...]” (Informação verbal)68 e assim segue o processo de comunicação do povo de 

santo, mesmo na atualidade, conforme se verificou com os entrevistados. “É ‘um selo de 

correio na boca’, como a gente fala.” (Informação verbal, grifo nosso)69, complementa Sinha.  

                                                           
67 Manoel de Barros é poeta brasileiro, de Mato Grosso, autor de vasta produção literária como poesia, literatura 

infantil e relatos autobiográficos. O universo que salta dos poemas desse autor são inspiradores para o 

jornalismo pela riqueza e amplitude como ele conseguiu quebrar limites, desenformando palavras, tornando-

as potencialmente belas para além dos significados mais comuns.  

 
68 Trecho da entrevista com ekede Sinha realizada no Terreiro da Casa Branca, em 26/09/2013. 

 
69 Trecho da entrevista com ekede Sinha realizada no Terreiro da Casa Branca, em 26/09/2013. 
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Mãe de santo; pai de santo; filho e filha de santo. Esta é a forma de tratamento nos 

terreiros de candomblé e de mina. O sistema de parentesco foi ressignificado com a extradição 

de africanos de diversas etnias para o Brasil. Laços de parentesco diferentes dos biológicos 

foram criados entre os nagôs, os jejes, os angolas etc., conforme Parés (2007). Do mesmo 

modo, as associções de caráter religioso como as irmandades também contribuíram para 

reforçar a aproximação entre os africanos e seus descendentes em torno de uma coletividade. 

Sentido de pertencimento que estariam presentes nos batuques, nos calunduns, cujos elos e 

forma de parentesco se prolongaram com os candomblés (PARÉS, 2007; LIMA, 2011)70. 

No candomblé o “[...] conceito de família biológica cede sempre lugar ao outro, 

de família-de-santo.” (LIMA, 2011, p. 80), cuja liderança está centrada no seu líder maior, a 

mãe de santo denominada de ialorixá ou no pai de santo, identificado como babalorixá, 

condição alcançada somente pelo processo iniciático no culto dos orixás.  

O rito da iniciação constitui o primeiro e decisivo momento da integração das 

pessoas no candomblé e estabelece uma relação permanente que é a própria essência 

da organização social do grupo. A iniciação, em suas várias formas, além dos 

aspectos psicológicos que envolve, por ser o meio pelo qual as pessoas se 

identificam com seus orixás, provê, ainda, o mecanismo de agregação no grupo em 

que se poderá, eventualmente, atingir a completa participação nas hierarquias 

dirigentes. (LIMA, 2011, p. 91). 

 

De acordo com o autor, os primeiros ritos integratórios são denominados de 

lavagem das contas, ou seja, quando o “[...] o abiã usará as contas de seu orixá lavadas pela 

mãe-de-santo do terreiro, e participará dos trabalhos da casa, onde aprende o comportamento 

ritual que mais tarde lhe será mais estritamente imposto.” (LIMA, 2011, p. 91). O abiã é o 

noviço ou a noviça, o aspirante, podendo passar das contas lavadas para a obrigação do borí. 

De acordo com Mãe Stella, o borí “[...] é uma ‘obrigação’ feita no iniciante com a intenção de 

fortalecer, de segurar a cabeça – o Orí71.” (SANTOS, 2010, p. 38, grifo da autora). Borí é uma 

cerimônia realizada no terreiro e inclui oferendas, cânticos, louvações, danças, partilha de 

comida.    

Os sinais da iniciação são narrados como um chamado do orixá, uma cobrança da 

divindade. É preciso resolver essa questão para seguir a vida. Neto de mulheres com vínculos 

                                                           
70 Para Gisèle Cossard (2011), ialorixá e estudiosa do candomblé, a denominação de mãe, pai e filho e filha faz 

parte do sincretismo religioso que, no candomblé, faz com que cada divindade esteja associada a um santo 

católico. 

 
71 Orí quer dizer cabeça (SANTOS, 2010);  o mesmo que alma e tem relação com os antepassados da pessoa 

(LÉPINE, 2011). 
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no candomblé, Ivan Ayrá, o alabê72 do Ilê Axé Opô Afonjá, evoca a ancestralidade como sua 

relação primeira com o candomblé. Explica que sua avó paterna era iniciada no candomblé de 

nação banto e que a sua avó materna frequentava terreiro de candomblé, mas que não fora 

iniciada. 

E tenho notícia que ela tinha que ser iniciada, ela tinha que cuidar de alguns orixás 

que também já eram de ancestrais dela. E ela não fazendo isso, isso caiu sobre mim. 

E daí depois essa coisa do orixá, do encantamento não tem muito como explicar, é 

difícil explicar. Se explicasse com tanta facilidade, não era encanto, né?. 

(Informação verbal)73.  

 

Ele conta que começou a frequentar o terreiro de Mãe Stella com 14 anos de 

idade, apenas para brincar com outros jovens de sua idade. “E daí fui ficando, ficando, 

ficando, aprendendo sobre os rituais aqui da casa, conhecendo as pessoas e criando [...] passei 

a criar um amor por Xangô, uma coisa por Xangô. [...] Eu não tinha noção que ia ser 

iniciado.” (Informação verbal)74, relata. Tornou-se ajudante no terreiro. “Estava aqui para 

tudo. Eu ia para o barracão, ajudava na decoração do barracão e as pessoas já passaram, as 

mais velhas pelo menos, a me ter como um garoto da [...] do axé.” (Informação verbal)75, 

informa. Do garoto do axé para a condição de abiã, depois iaô e, atualmente, alabê, sete anos 

se passaram. Essa passagem do tempo, de acordo com Ivan, deu novo sentido para sua vida. 

[...] eu sou uma pessoa antes da iniciação e sou uma outra pessoa depois da 

iniciação. A iniciação representa para mim o discernimento na vida. Eu saber o que 

é, qual é meu papel enquanto ser humano aqui no mundo. O orixá representa isso 

para mim. O Candomblé representa isso para mim. A minha iniciação representa 

isso para mim. Foi depois da iniciação que eu vim perceber o que era que eu vim 

fazer aqui, o que é, para que é que eu sou importante aqui na Terra, qual é minha 

função, sabe? Perceber que eu não sou melhor nem diferente, melhor nem igual, mas 

que sou diferente, por ser iniciado, por ser veículo de um ancestral aqui nesse novo 

mundo. É isso que é o que eu acredito. O Candomblé é importante para mim por 

isso, para demonstrar o que é ser um ser humano. (Informação verbal)76. 

 

No processo de formação dos aspirantes, os postulantes recebem o nome de iaô, 

um termo iorubá que significa a esposa mais nova, sendo a partir daí o primeiro grau “[...] de 

um longo caminho de promoções e de cargos, de responsabilidade, de conhecimento e de 

poder.” (LIMA, 2011, p. 95). Ainda de acordo com Lima, nas chamadas casas tradicionais de 

                                                           
72 Alabê em iorubá é grafado alabę. Ele assume, nos rituais, o papel de comunicador entre os orixás e o egbé 

através da música, do toque dos atabaques e dos cânticos (SANTOS, 2010).   

 
73 Trecho de entrevista realizada com Ivan Ayrá, no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em 19/11/2014 (APÊNDICE B, 

X). 

 
74 Trecho de entrevista realizada com Ivan Ayrá, no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em 19/11/2014. 

 
75 Trecho de entrevista realizada com Ivan Ayrá, no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em 19/11/2014. 

 
76Trecho de entrevista realizada com Ivan Ayrá, no terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em 19/11/2014. 
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candomblé da Bahia, “[...] a iaô só perde esse nome quando faz a obrigação de sete anos, isto 

é, quando renova os seus votos e sua ligação com seu orixá, numa cerimônia que revive a da 

iniciação.” (LIMA, 2011, p. 95). Gisèle Cossard (2011) diz que para se tornar iâo é preciso ser 

escolhida pelo orixá. Explica, ainda, que com a iniciação no candomblé a iaô aprenderá a 

controlar o transe, que é a descida do orixá ao mundo humano. Para a ialorixá, o momento do 

ritual do transe em cerimônia pública77 é considerado uma festa com dança, cânticos e 

gestuais apresentados sob o olhar do público presente no terreiro de candomblé.  

Por ocasião do retorno do orixá à Terra, os trajes rituais, as insígnias levadas pelas 

iniciadas [iaôs] em transe, os ritmos, os cantos e a coreografia perpetuam lendas que 

formam uma herança preciosa que a iaô transmite de geração em geração. É o 

patrimônio da comunidade. (COSSARD, 2011, p. 134). 

 

Na Bahia, o patrimônio cultural do candomblé tem classificação relativa aos 

terreiros de origem africana e, como tal, são considerados ortodoxos por seguirem os preceitos 

do culto dos orixás, conforme os africanos que o trouxeram para o Brasil78. Estão nesta 

condição, os terreiros mais antigos da Bahia, pertencentes à nação Ketu, localizados em 

Salvador como a Casa Branca, o Gantois, o Axé Opô Afonjá, o de Olga de Alaketo 

(SANTOS, 2005). 

As narrativas em torno da africanidade por parte de candomblés na Bahia, 

segundo Parés (2007, p. 160), se dá, historicamente, após a Abolição, e tem relação com a 

constituição de um “[...] capital simbólico para enfrentar a concorrência das casas de fundação 

recente.”, ou seja, de origem mestiça e, portanto, originário de descendência africana mais 

longínqua. 

A questão da africanidade dos candomblés baianos remete à fundação do 

Candomblé da Barroquinha, primeiro terreiro assentado no centro de Salvador, localizado nas 

proximidades do Mosteiro São Bento. O Barroquinha teria surgido entre 1788 e 1830, de 

acordo com a literatura especializada. Para Silveira (2006), a data provável de fundação seria 

por volta de 1798, inicialmente com um assentamento doméstico. Os nagôs de Ketu, segundo 

                                                           
77  As cerimônias públicas são apenas uma parte do longo e complexo processo de iniciação no candomblé; há 

outros rituais que fazem parte do processo de educação das iaôs, a exemplo das obrigações internas 

realizadas no terreiro de candomblé ou roça, como assim é chamado o espaço sagrado do culto dos orixás. 

Obrigação inclui toda a série de rituais que implicam recolhimento, silêncio, sacrifício de animais, 

abnegação, humildade, oferenda de alimentos, práticas de purificação. “É através das sucessivas obrigações 

que a carreira sacerdotal está organizada no candomblé.” (PRANDI, 1991, p. 249). 

 
78 Luis Parés (2007) faz alusão à possível existência de candomblé sob a liderança de africanos até o final do 

século XIX, na Bahia. Ele levou em consideração o depoimento de uma africana integrante do candomblé à 

Nina Rodrigues, na qual a depoente informou que o terreiro no qual dançou era formado por africanos da 

Costa, enquanto o Terreiro do Gantois era de gente da terra, ou seja, crioulos e mulatos, descendentes dos 

africanos, nascidos no Brasil. 
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as narrativas dominantes, são os fundadores do Candomblé da Barroquinha, que, na ocasião 

pertenciam a Irmandade do Senhor dos Martírios, confraria de composição étnica. De acordo 

com Silveira (2006, p. 294), no início do século XIX, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos 

Martírios da Barroquinha tinha entre seus integrantes africanos nobres do Reino de Ketu, 

malês importantes, contando ainda com “[...] boa capacidade de mobilização, arrecadação e 

produção. Era uma força cívica, portanto, política, que não podia ser subestimada [...]”. 

Entre os líderes no processo de fundação do Barroquinha está o africano 

Bamboxé, príncipe de Oyó, que teria chegado à Bahia após 1831, na condição de escravo, 

como forma de burlar a legislação vigente que já proibia a entrada de africanos. Fora trazido 

por Maria Júlia Iyá Nassô e Marcelina Obatossi (SILVEIRA, 2006). Na Bahia, recebeu o 

nome de Rodolpho Martins de Andrade.  

[...] era iniciado no culto de Ogodô, um dos orixás guerreiros da casa real de Oyó. 

Ogodô estava assentado na coroa de Xangô que se encontra no atual barracão da 

Casa Branca e sabe-se que a antiga coroa, substituída pela atual e perdida na década 

de 1960, foi confeccionada pelo próprio Bamboxê. (SILVEIRA, 2006, p. 403). 

 

Considerado um ancestral, no Terreiro da Casa Branca, era saudado na cerimônia 

Padé79, ritual em homenagem aos mortos. Anterior a Bamboxé, outro africano é também 

considerado primordial para a fundação do terreiro da Barroquinha: Babá Assiká. No Padé da 

Casa Branca, “[...] é o primeiro a ser homenageado.” (SILVEIRA, 2006, p. 406).  O culto das 

divindades no Candomblé da Barroquinha, Oxóssi de Ketu e do Xangô de Oyó, foi mantido 

pelas principais Casas tradicionais de Salvador. Na Casa Branca, o ciclo de festas começa 

com Oxóssi, celebrado no mesmo dia de Corpus Christi; em seguida, no dia 29 de junho, 

acontece a festa dedicada a Xangô. Oxóssi, divindade cultuada em Ketu, atual República do 

Benin, é considerado o dono do Terreiro Casa Branca, enquanto o barracão, no qual são 

realizadas as festas de caráter público, é de Xangô (SILVEIRA, 2006). 

As alianças políticas entre as diversas etnias da Irmandade dos Martírios 

estabelecidas na fundação do Candomblé da Barroquinha têm reflexos na instituição da festa 

do Xiré, uma cerimônia pública que homenageia todos os orixás. Permitindo ainda a absorção 

de divindades jejes pelo panteão dos candomblés de Ketu, como Obaluaiê, Nanã Buruku, 

Oxumaré e Agué. Conforme Silveira (2006, p. 372), “[...] a Barroquinha foi um dos locais 

primordiais da sedimentação desse sincretismo.” 

                                                           
79 De acordo com Mãe Stella, Padé ou Ìpadé é um “[...] ritual de reunião entre os vivos e mortos.” (SANTOS, 

2010, p. 181), ou seja, entre homens, mulheres e orixás, mortais e imortais.  
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O candomblé tradicional da Bahia é liderado por mulheres. Ialorixás foram 

fundadoras do Candomblé da Barroquinha, cujo nome em iorubá Íyá Omí Àse Àirá Intilè foi 

identificado por Pierre Verger (1997). Silveira recorre às diversas narrativas entre autores 

como Edison Carneiro, Pierre Verger, Deoscóredes Maximiliano dos Santos – o Mestre Didi 

–, Vivaldo Costa Lima e Antônio Agnelo Pereira, elemaxó do Terreiro Casa Branca, o 

sacerdote supremo do culto Oxaguiã. O autor acredita que foi uma africana, Iyá Adetá 

(possivelmente com as gêmeas do Alaketo), que se envolveu com os primeiros rituais para a 

fundação do Candomblé da Barroquinha, com um assentamento de culto doméstico a 

divindade Odé, por volta de 1798. Entre 1807 e 1812, outra africana Iyá Akalá, assentou o 

culto de Airá e, no final da década de 1830, Iyá Nassô, que dá nome ao terreiro Casa Branca, 

introduziu o culto de Xangô. Iyá Nassô foi sucedida por Marcelina da Silva (Marcelina 

Obatossi), prima da primeira. Marcelina teve duas filhas, Maria Madalena e Claudiana, esta 

última mãe da ialorixá Senhora (SILVEIRA, 2006).  

O Terreiro Casa Branca é considerado, na literatura especializada, a continuidade 

do Candomblé da Barroquinha, de onde são originários outros terreiros de tradição nagô. Da 

Casa Branca, saíram as ialorixás Maria Júlia da Conceição Nazaré, fundadora do Terreiro do 

Gantois (Ilê Oxossi), e Eugênia Ana dos Santos, Mãe Aninha, fundadora do Terreiro Axé Opô 

Afonjá (OLIVEIRA, 2005). Outro candomblé que se tornou famoso nas narrativas de 

intelectuais ou na imprensa, o Terreiro do Alaketo, de acordo com Silveira (2006), fundado 

pelas gêmeas africanas Otampê Ojarô e Obokô Mixôbi. Em comum, os quatro terreiros 

reivindicam sua base africana por terem entre seus sacerdotes fundadores do culto dos orixás, 

mulheres africanas.  

Mas, a Bahia é um território com muitas casas de cultos da religião afro-brasileira. 

Pesquisa80 realizada em 2006 pelo CEAO da UFBA em parceria com as Secretarias 

Municipais da Reparação (Semur) e da Habitação (Sehab) identificou 1.408 terreiros na 

cidade Salvador. De acordo com o professor Jocélio Teles dos Santos, coordenador da 

pesquisa, do total de cadastrados, 68,6% têm menos de 31 anos de existência. O maior 

número de candomblés está concentrado em bairros populares localizados no entorno de 

Salvador, o que o coordenador avalia que tem relação com a existência de áreas verdes por 

ocasião da fundação desses cultos, situação diferente, atualmente, por serem bairros com 

elevada densidade populacional. A pesquisa aponta ainda expressivo crescimento entre os 

                                                           
80 A pesquisa é parte do Projeto de Regularização Fundiária dos Terreiros de Candomblé (Disponível 

em:<http://www.terreiros.ceao.ufba.br/analise>. Acesso em: 27 jan. 2015). 

http://www.terreiros.ceao.ufba.br/analise
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anos 1990 e 2000. O professor observa ainda que houve aumento no número de candomblés 

com a liberação de licença de funcionamento, conforme Decreto-lei n.25.095, de 15 de janeiro 

de 1976. 

A legislação que pôs fim à repressão legal do Estado sobre os candomblés da 

Bahia tem menos de 40 anos e é resultante de um processo de lutas, resistências e alianças 

entre lideranças do candomblé, em particular, e do povo de santo, em geral, autoridades do 

Estado, com a intervenção de intelectuais, incluindo pesquisadores e artistas, e a imprensa. 

Eram comuns as perseguições aos cultos e rituais às divindades de origem africana nos 

batuques, calundus e, posteriormente, nos candomblés, na Bahia, e no tambor de mina, no 

Maranhão, segundo registros na literatura especializada. Formas de resistência e de 

aproximações com autoridades e elos estabelecidos com frequentadores, em princípio de 

origem não africana, a gente branca, fazem parte da história de luta pelos assentamentos de 

cultos, rituais de cura e festas idealizadas de acordo com africanos e seus descendentes no 

Brasil. 

Rituais, toques e festas que ganharam outro caráter na história recente do Brasil, 

sobretudo na região nordestina. O incentivo ao turismo por parte de governos regionais no 

Nordeste, a partir dos anos 1970, movimenta a economia e está associado à cultura popular. 

De acordo com Tânia Araújo (1995), surgem polos turísticos implantados nas principais 

cidades litorâneas da região, criando focos de dinamismo na economia local. Em geral, a 

autora registra que, a partir dos anos 1970 do século XX, o setor público é o principal 

responsável pela nova dinâmica na economia do Nordeste. 

Segundo Jocélio Santos (2005), na década de 1970, a Bahia passou a utilizar a 

religiosidade dos candomblés como imagem-força, o que está atrelado a maior inserção na 

imprensa sobre as questões relativas aos cultos de origem africana, em especial o candomblé. 

O autor toma por base matérias de jornais baianos para analisar a relação entre lideranças do 

candomblé e líderes do poder público baiano, em especial governo do estado e prefeitura de 

Salvador. O autor discute, também, a questão da definição dos cultos afro como folclore ou 

seita, a exigência da licença de funcionamento dos terreiros de candomblé, a associação entre 

candomblé e turismo e a aproximação do movimento negro aos terreiros de candomblé. 

Nos início dos anos 1970, Santos identificou na imprensa baiana temas pautados a 

partir de defesas de intelectuais de reivindicações de líderes do candomblé, ou eventos 

organizados por intelectuais em parceria com sacerdotisas e sacerdotes do candomblé 

contrários às políticas governamentais que reduziam candomblé à atração turística, temática 

relativa à “[...] reunião ocorrida no Terreiro da Casa Branca, em dezessete de março de 1974, 
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quando pais, mães e filhos-de-santo criaram a Confederação Baiana dos Cultos Afro-

Brasileiros.” (SANTOS, 2005, p. 131). 

A década de 1970 coincidiu com o mandato de Antonio Carlos Magalhães, no 

governo baiano. Santos registrou que, nesse período, foi criado um órgão público destinado ao 

turismo, a Bahiatursa. 

A função desse órgão era publicizar ‘a singular herança folclórica africana da 

Bahia’, com atenção especial devotada aos cultos religiosos afro-brasileiros. Por 

consequência, as agências de turismo e hotéis passaram a ser informados sobre quais 

os terreiros que poderiam ser visitados em festas públicas. (SANTOS, 2005, p. 132). 

 

De acordo com o autor, a exploração da imagem do candomblé como atração 

turística provocou reações entre intelectuais e religiosos do candomblé. Santos aponta a 

defesa do candomblé como religião e a manutenção da ordem simbólica dos cultos como 

contraponto à nova ordem sócio-econômica-cultural. Passaram a emergir discursos em torno 

dos que elegem os candomblés como exibição turística, dinâmica que fortalece a concepção 

de terreiro de candomblé tradicional considerado sério como “[...] a Casa Branca, o Gantois, o 

Axé Opô Afonjá, o de Olga de Alaketo e o terreiro de Eduardo de Ijexá, tido como o mais 

velho pai de santo da cultura dos ijexás.” (SANTOS, 2005, p. 135). 

Os cinco primeiro anos que antecederam o Decreto-lei n. 25.095, de 15 de janeiro 

de 1976, que liberou o registro de funcionamento de cultos afro-brasileiros baianos, foram 

marcados por estratégias midiáticas de aproximação e de interesses mútuos entre terreiros de 

candomblé e governos com a influência de intelectuais. Por parte do candomblé, a luta pelo 

reconhecimento da legitimidade dos cultos afro. E, do lado do poder público, “[...] a absorção 

de signos dos terreiros.” (SANTOS, 2005, p. 144) pelos governos. O autor relaciona episódios 

protagonizados pelo Terreiro Gantois, de Mãe Menininha, e pelos governadores Antônio 

Carlos Magalhães e Roberto Santos. Reordenam-se, aqui, os acontecimentos por data, 

sequência que não está na obra de Jocélio Santos, com fins de melhor compreensão das 

relações estabelecidas entre governos, terreiros tradicionais de candomblé, intelectualidade e 

imprensa.  

 O primeiro acontecimento da série de estratégias foi a entrega de colar e máscara 

africana para o então governador Antônio Carlos Magalhães, em maio de 1971. Presente de 

Estácio de Lima, do reino mitológico de Oxogbó, acompanhado de instruções de uso do colar 

sob pena de mal agouro. O governador foi agraciado outra vez com um presente dado por 

sacerdotisas do candomblé baiano.  

Em março de 1975, dezenas de filhas e mães-de-santo foram ao Palácio de Ondina 

agradecer ao governador do estado, Antônio Carlos Magalhães, pelo apoio à 

preservação das religiões de origem africana na Bahia. Contando com a presença do 
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prefeito da cidade, Clériston Andrade, e de Dorival Caymmi, o ato foi sublinhado na 

imprensa pela “ternura e pelo pitoresco da reunião”. (SANTOS, 2005, p. 145, grifo 

do autor). 

 

O segundo acontecimento foi a festa de celebração do cinquentenário de Mãe 

Menininha, organizada por Jorge Amado, Pierre Verger e Carybé. Além dos intelectuais, 

participaram do evento representantes de diversos terreiros e autoridades de plantão do 

Estado. A lista incluía “[...] o governador Antônio Carlos Magalhães, o senador Heitor Dias, o 

prefeito de Salvador, Clériston Andrade, o ex-governador Luiz Viana Filho, o Diretor-Geral 

da Polícia Federal na Bahia, o Cônsul dos Estados Unidos, Alex Watson.” (SANTOS, 2005, 

p. 144). 

O terceiro acontecimento foi protagonizado pelas filhas de santo do Terreiro do 

Gantois que levaram um colar de presente de Mãe Menininha para o governador Roberto 

Santos, por ocasião do aniversário dele, em setembro de 1975. O evento – segundo registro da 

matéria jornalística –, conforme observa o autor, incluiu homenagens da Igreja Católica, com 

celebração de missa e também a entrega de presentes de funcionários do Estado para o 

governador.  

Santos (2005) descreve três situações articuladas pelos atores e com repercussão 

na imprensa baiana. Ressalte-se que os eventos tornaram-se acontecimentos noticiosos no 

espaço público e, nessa dimensão, foram pensados previamente pelos sujeitos enquanto 

acontecimento e, uma vez noticiados pela imprensa, reconfiguraram as relações e 

direcionamentos entre os sujeitos no espaço público. O autor, também, registra matéria de 

capa da revista Veja, em 6 de outubro de 1971 e as nove páginas dedicadas ao candomblé, em 

1973, no Guia Quatro Rodas Salvador, da Editora Abril. As reportagens tiveram como pauta o 

candomblé baiano. 

O autor cita ainda uma publicação da Bahiatursa, denominada Viver Bahia, criada 

no governo Antônio Carlos Magalhães. A publicação circulou, inicialmente, em novembro de 

1973, sendo “[...] vendida em bancas de revistas, agências de turismo e hotéis.” (SANTOS, 

2005, p.147). Na pauta da referida publicação, as festas de caráter religioso e profano em 

Salvador. De acordo com Santos (2005), a revista é representativa da incorporação simbólica 

do candomblé pelo governo. Para o presente estudo, interessa registrar a divulgação, em um 

órgão de imprensa oficial, do calendário de festas do candomblé sob a rubrica festas 

populares, fato que acontece nos anos 1970. Entende-se que essa classificação se mantém, até 
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o presente momento, na imprensa oficial agora sob a denominação de Agenda Cultural81, 

editada pela Fundação Cultural do Estado da Bahia. Os eventos dos cultos afro-brasileiros 

estão disponíveis no link cultura na versão on line. A publicação também tem versão impressa 

e distribuição gratuita. 

O calendário de festas dos chamados terreiros tradicionais de nação Ketu é 

composto por cerimônias abertas à participação do público e outras que são restritas aos 

iniciados. Outros rituais são semanais e também são abertos ao público, como o Amalá, ritual 

da comida de Xangô, do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá82. Registre-se que, a primeira visita ao 

terreiro por esta pesquisadora se deu, inicialmente, para conhecer a roça83, depois para a festa 

de Oxum, no dia 16 de novembro de 2014, e nas semanas seguintes para o Amalá, ritual da 

comida de Xangô, que acontece nas manhãs de quartas-feiras, na Casa de Xangô. Foi lá que 

como muitos visitantes84, a pesquisadora fez reverências diante do peji85, onde estão os 

objetos sagrados referentes a Xangô, e também à Mãe Stella de Oxóssi, pedindo permissão ao 

orixá e, em seguida, à ialorixá, para estar naquela Casa motivada pela condução desta 

pesquisa86. O modo de como fazer referência ao orixá e à ialorixá é ensinado aos visitantes 

por uma das integrantes do egbé.  

Este breve relato permite situar o lugar de fala da pesquisadora e apontar os 

limites desta pesquisa, a qual não tem como proposta um estudo aprofundado sobre 

candomblé e tambor de mina. O objeto de pesquisa, que versa sobre as representações do 

candomblé e do tambor de mina no formato das narrativas de telejornalismo, favoreceu a 

aproximação com os cultos de origem africana, possibilitando acesso a conhecimentos, 

                                                           
81 A Agenda Cultural tem versão impressa e on line (Disponível em:<http://www.agendacultural.ba.gov.br/>). 

 
82 Ilê Axé Opô Afonjá significa casa de energia que tem como orixá dono do terreiro Xangô Afonjá. Afonjá é 

traduzido como qualidade de Xangô (SANTOS, 2010). 

 
83 Roça é o termo utilizado pelos filhos de santo tendo por referência a área física onde está localizado o terreiro, 

local destino ao culto onde estão os imóveis específicos do candomblé, como barracão e casas dos orixás, 

bem como as árvores sagradas e os imóveis nos quais moram filhos de santo do egbé.   

 
84 Durante as quartas-feiras, foi dada a oportunidade de ver grupos de turistas, inclusive estrangeiros, com 

tradução em inglês, em visitas guiadas ao Terreiro Casa Branca. Os filhos e filhas de santo do terreiro estão 

acostumados a receber muitos visitantes. 

 
85 Espécie de altar “[...] onde se encontra o axé do orixá chama-se peji (kpeji).” (SILVEIRA, 2006, p. 458). A 

palavra da língua fon é uma das incorporações da cultura jeje assimiladas pela cultura nagô. 

 
86 Na ocasião, solicitamos uma entrevista à Mãe Stella, a qual nos direcionou para uma das suas assistentes. 

Obteve-se a informação que a agenda somente seria redefinida a partir de janeiro de 2015, com possibilidade 

para a concessão no mês de março, data que coincidiria com o prazo de encerramento da pesquisa. Por esse 

motivo, foi descartada a proposta da entrevista. Esteve-se no terreiro nos dias 15/11, 16/11, 19/11, 26/11 e 

3/12/2014.  

http://www.agendacultural.ba.gov.br/
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manifestações e expressões poéticas de origem popular na Bahia e no Maranhão 

contemporâneos. O rigor, a beleza e a complexidade do candomblé e do tambor de mina 

evocam sentidos, ideias e sentimentos importantes para a compreensão da sociedade, da 

cultura e das artes populares. Entendimento basilar para a presente análise de narrativas sobre 

aspectos da cultura afro-brasileira na dimensão de seus praticantes, festas, rituais e seus 

entrecruzamentos culturais e religiosos. 

A exposição neste capítulo é a partir do corpus da pesquisa, tendo-se em vista que 

este estudo tem por objetivos: analisar, nas dimensões cultural, jornalística e poética, 

narrativas televisuais sobre candomblé e tambor de mina nos formatos e conteúdos de 

reportagens dos telejornais Bahia Meio Dia, da TV Bahia e JMTV-1ª Edição, da TV Mirante; 

compreender estratégias de inserção do candomblé e do tambor de mina no jornalismo de 

televisão local e sentidos de cultura popular nas narrativas do telejornalismo em seus formatos 

e conteúdos em oralidade, imagens e sonoridades. 

Para encerrar este item87 retoma-se a ideia de calendário de festas dos terreiros de 

candomblé Ketu dedicadas aos orixás. Em geral, o calendário segue o da matriz: a Casa 

Branca do Engenho da Federação. O culto aos orixás adota como panteão, ou seja, o conjunto 

das divindades, dezesseis (16) orixás gerais. Trata-se de um panteão unificado, segundo 

Prandi (1991), com contribuição de Pierre Verger que recolheu de etnias de língua iorubá na 

Nigéria e no Benin, rituais e rezas de 16 orixás. No Brasil, “[...] cada um dos orixás está 

associado a elementos da natureza, fenômenos meteorológicos, determinada cor, dia da 

semana, animais, plantas, etc.” (LÉPINE, 2011, p. 22). Insere-se a relação de orixás mais 

conhecidos, incluindo características que são comuns nas narrativas e do domínio público. 

Adota-se a categorização de Prandi (1991):  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Aqui são elencadas festas de caráter público da cultura ioruba-nagô, tendo-se por referência o material que faz 

parte do corpus da pesquisa. 
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Quadro 2 - Relação de Orixás do Panteão Ketu/Iorubá 

Orixá Características 

Exu Orixá mensageiro 

Ogum Deus do ferro, da guerra e da tecnologia 

Oxóssi Um dos muitos deuses caçadores (Odés) na África; 

Ossaim Orixá das folhas, ervas, vegetação; 

Oxumaré Deus do arco-íris, transportador de água entre o céu (orum) e a terra (aiê). No Ketu é 

invocado como Dã, Dangbé, Bessém, Aidôu. 

Omolu ou 

Obaluaiê 

Chamado Xapanã e Sapatá, também de origem jeje; é o deus da varíola, da peste, das 

doenças da pele e hoje em dia da Aids; 

Iroco Cultuado na gameleira branca, sincretizado com São Francisco; corresponde ao vodum Loko 

dos jeje; 

Xangô Foi rei de Oyó; é orixá evemérico. Deus do trovão e da justiça, protege os advogados, 

burocratas e juízes; 

Oxum Na África, Oxum é o orixá do rio Oxum. Aqui, é a deusa das águas doces (rios, fontes e 

lagos). É também a deusa do ouro, da fecundidade, do jogo de búzios e do amor; 

Logun-Edé É um orixá filho de Oxum Ipondá com Erinlé (confundido no Brasil com Oxóssi). Assim, é 

metade Oxóssi e metade Oxum; 

Iansã ou Oiá Senhora dos ventos e das tempestades, dona do raio, esposa principal de Xangô, dona das 

almas dos mortos (eguns); 

Obá Orixá do rio Obá, foi esposa de Xangô; 

Euá Orixá do rio Euá, é confusamente associada a Oxumarê 

Nanã Chamada Buruku, é de origem jeje. Dona da lama do fundo dos rios, lama com qual foram 

modelados os homens; 

Iemanjá Deusa do rio Níger, no Novo Mundo tomou o lugar de Olocum (o orixá do mar na África) e 

ficou sendo a dona dos mares e oceanos. É considerada a mãe dos orixás (embora se trate de 

mito de criação recente) e com certeza é o orixá mais festejado no Brasil, especialmente por 

sua importância no calendário ritual da umbanda; 

Oxalá É o orixá da criação e faz parte dos orixás denominados funfun, isto é, brancos, ou que se 

vestem de branco. Oxalá é o deus criador do homem e da cultura material. No Brasil, tem o 

status de pai dos orixás e senhor supremo. 

Fonte: PRANDI, Reginaldo. Os candomblés de São Paulo: a velha magia na metrópole nova. São Paulo: 

HUCITEC: Editora da Universidade de São Paulo, 1991. p. 126-131. (Edição 2001). Disponível 

em:<http://www.fflch.usp.br/sociologia/prandi/csplivro.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2015.  

  

O calendário de festas no Terreiro Casa Branca foi apresentado, resumidamente, 

por ekede Sinha durante entrevista. Inicia-se em junho na mesma data de Corpus Christi e 

segue até o primeiro domingo de dezembro. Em junho, tem Oxóssi, Ogum e Xangô. São 

festas sincretizadas com santos católicos “[...] porque a gente faz missa na igreja católica. E 

essas três festas a gente dá missa para São Jorge, para São Miguel e para São Pedro.” 

(Informação verbal)88, explica Sinha. A missa é realizada pela manhã na igreja do Rosário e, à 

noite, acontecem as cerimônias para o orixá, conforme a data de cada divindade. Em agosto, 

são as Águas de Oxalá, e nos meses seguintes ocorrem as festas de Ogum, Olubajê, Xangô, 

festa das Aiabás, Iansã, Oxum, Oxóssi e Oxum do Barco. 

 

 

 

 

                                                           
88 Trecho da entrevista com ekede Sinha realizada no Terreiro da Casa Branca, em 26/9/2013. 
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3.2 Tambor de mina no Maranhão 

 

O tambor de mina ou mina é a denominação para o culto de origem africana e que, 

de acordo com pesquisadores, surge, especificamente, no Maranhão com africanos que 

chegaram ao Brasil na condição de escravos trazendo o culto dos voduns de famílias reais de 

Abomey, antigo reino de Daomé (FERRETTI, 1985), atual Benim, na África Ocidental.  

A Casa das Minas é o local onde se pratica o culto afro desde o início da primeira 

metade do século XIX. Segundo o antropólogo Sérgio Ferretti (1985), é o mais antigo terreiro 

de mina do Maranhão e, que, provavelmente, serviu de modelo para o surgimento de outros 

terreiros naquele estado.  

Único terreiro de tradição mina jeje fon89, a divindade protetora da Casa é 

chamada de Zomadonu, o que explicaria a origem do termo Querebentã de Zomadonu, como 

é chamada da Casa das Minas. Querebentã significaria o nome do palácio da família de 

Davice, uma das famílias de voduns de origem africana cultuadas na Casa das Minas 

(FERRETTI, 1985).  

Narrativas de pesquisadores sobre a Casa das Minas, baseadas na tradição oral e 

em pesquisas de campo na África, recontam a origem desse terreiro de culto afro no 

Maranhão, as especificidades do culto dos voduns, a formação das sacerdotisas denominadas 

vodunsis e seus rituais, dança, cânticos, indumentárias, festas e atendimento à população. 

Com uma obra dedicada à pesquisa sobre a Casa das Minas, Ferretti (1985) apresenta, em seu 

livro Querebentan de Zomadonu: etnografia da Casa das Minas, uma relação de autores que 

o antecederam na pesquisa sobre o terreiro mina, como Nunes Pereira, Octávio da Costa 

Eduardo, Maria Amália Pereira Barreto, Correia Lopes, Gleazon, Roger Bastide, Pierre 

Verger e Hubert Fichte.  

Pequena mostra dessas narrativas estão registradas em fotografias coloridas e em 

preto e branco90 exibidas no salão principal da Casa das Minas, desde que o IPHAN realizou a 

                                                           
89 Na Bahia, há terreiros de mina em Salvador e em cidades do Recôncavo. O culto é denominado candomblé 

jeje-mahim (PRANDI, 2005).  

 
90 Foram restauradas 22 fotografias pelo fotógrafo Francisco Otoni, conforme notícia divulgada no site 

Imirante.com. (Disponível 

em:http://imirante.globo.com/mobile/saoluis/noticias/2008/03/24/casadasminasereabertacomfestanocentro.sh

tml). 

 

http://imirante.globo.com/mobile/saoluis/noticias/2008/03/24/casadasminasereabertacomfestanocentro.shtml
http://imirante.globo.com/mobile/saoluis/noticias/2008/03/24/casadasminasereabertacomfestanocentro.shtml
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entrega da reforma do imóvel, em solenidade, no dia 23 de março de 2008, conforme 

postagem de notícia do portal Imirante.com91 (APÊNDICE O).  

As fotografias que ocupam as paredes de cor amarela do salão principal expõem 

aos visitantes um pouco da história da Casa das Minas; elas servem de referência para o 

tocador92 Euzébio ou huntó Euzébio, como ele se identifica. Atualmente, é o membro do 

terreiro que costuma receber os visitantes, a exemplo de estudantes e turistas. Na atual 

conjuntura do terreiro de mina, huntó é a pessoa que toma conta da Casa, uma espécie de 

administrador, chefe da Casa na ausência das vodunsis, conforme Euzébio. As atividades que 

ele assumiu, para além das funções do tocador do passado, tem relação com a situação de 

decadência da Casa das Minas porque não teve renovação das sacerdotisas. Atualmente, 

reside na Casa das Minas apenas a vodunsi, Dona Deni, uma senhora de 87 anos93e sua 

família. 

Dona Deni é a autoridade máxima da Casa das Minas, de acordo com os preceitos 

do culto dos voduns. A vodunsi é consagrada ao vodum (vodún, em fon); iniciada no culto, 

ela recebe a divindade, ou seja, incorpora-a. “Eu acho que já estava escolhida, mas não sabia. 

Ele [vodum] não diz se vai dançar hoje ou se vai dançar amanhã.” (Informação verbal)94, 

afirma Dona Deni ao registrar a imprevisibilidade para as iniciadas no tambor de mina quanto 

às primeiras manifestações do vodum que será o senhor da mineira no culto.  

No dia 21 de janeiro de 1942, à noite, na festa de São Sebastião, festa de Akossi, 

dancei pela primeira vez. 

Eu não esperava por isso. 

Quando acordei, já estava usando as roupas das minas. 

Não sentia nada. (FICHTE, 1987, p. 149). 

 

O relato da primeira vez que incorporou o vodum foi reproduzido por Hubert 

Fichte sob o formato de etnopoesia intitulada Prata Jardim, uma referência ao nome civil da 

sacerdotisa que se chama Deni Prata Jardim, conforme texto abaixo: 

                                                           
91 Notícia sobre a solenidade de entrega da reforma da Casa das Minas (Disponível 

em:<http://imirante.globo.com/mobile/saoluis/noticias/2008/03/24/casadasminasereabertacomfestanocentro.s

html>. Acesso em: 3 fev. 2015). 

 
92 Adota-se o termo tocador, seguindo o pensamento do pesquisador Sérgio Ferretti (1985), mesmo sabendo que 

a denominação seria apequenada ante o termo percussionista, como são chamados na Bahia os responsáveis 

pelo toque dos atabaques nos terreiros de candomblés. Como Ferretti (1985), faz-se opção para acompanhar a 

tradição oral que se refere ao tambor de mina como tambor, como mina, e o responsável pelas músicas do 

culto dos voduns como tocador.  

 
93 Durante a elaboração do presente texto tivemos a notícia do falecimento da vodunsi da Casa das Minas, D. 

Deni, no dia 8 de janeiro de 2015, em São Luís do Maranhão (ANEXO F). 

 
94 Trecho de entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013 (APÊNDICE L). 
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Meu nome não é Jardim Prata. 

Está errado. 

Meu nome é Prata Jardim. 

 

Minha primeira recordação, nem sei. 

Tudo.  

Há tanta coisa na vida de que me lembro! 

De minha terra natal. 

Do campo. 

De quando era pequena. 

 

Deni Prata Jardim. 

Nascida em 25 de julho de 1925, em Rosário, interior do Estado do Maranhão. 

Meu pai se chamava Sinfrônio. 

Minha mãe, Rita Prata. 

Tive cinco irmãos. 

Em minha infância, as crianças de peito só tomavam leite materno ou leite de vaca. 

Quando eu ia para a escola, de manhãzinha, tomava leite. 

Fresco. 

Não havia doenças. 

Para o mingau, moía-se o trigo na hora. (FICHTE, 1987, p. 140). 

 

Na Casa das Minas, somente mulheres recebem vodum. É durante as festas que os 

voduns se manifestam e se comunicam com as pessoas que estão presentes nas cerimônias. O 

vodum fala. O vodum se apresenta. “Ele diz o nome dele. Ele diz eu sou fulano ou fulana de 

tal. [...] ele se identifica. Diz o que ele veio fazer.” (Informação verbal)95, conta Dona Deni  

ao ser questionada sobre a manifestação dos voduns. Na Casa das Minas, desde jovem, Dona 

Deni96 é a última vodunsi-he a chefiar a casa. Dedicada ao culto, ela conta que sozinha não é 

possível realizar festas e cumprir todas as obrigações aos voduns. Durante a entrevista, aponta 

para os locais da Casa das Minas que são ocupados pelas famílias de voduns. Menciona, “[...] 

ali é Davice. [...] ali na ponta é toi Quevioçô, que é o mais velho, e aqui é de Acóssi Sapatá.” 

(Informação verbal)97. Ela não menciona a família Savalunu. Mas eles estão lá na Casa, 

pertencendo à família Davice; são hóspedes dessa família e foram acolhidos por Zomadonu 

(FERRETTI, 2011). 

Há voduns que falam, mas também há voduns que são mudos, de acordo com 

Ferretti, como os da família Quevioço com exceção de Avarequete e Abé que são jovens, 

sendo um rapaz e uma moça, respectivamente e, nesta condição são chamados toquéns 

(FERRETTI, 2011). 

                                                           
95 Trecho da entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013.  

 
96 Sobre D. Deni, Sérgio Ferretti (1985) escreve que ela é filha da vodunsi d. Rita Prates, nascida em 1900, na 

cidade de Rosário, no Maranhão. Tinha como vodun Lepon, o mesmo de D. Deni. O autor informa que d. 

Rita era neta de africana da mesma nação dos fundadores da Casa das Minas (FERRETTI, 1985). 

 
97 Trecho da entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013. 



110 

 

O panteão mina jeje fon é extenso: 62 divindades. Este número é apresentado por 

Ferretti (2011) e, com base nos estudos deste autor, seguem-se as informações sobre os 

voduns. Ao contrário do panteão do candomblé Ketu da Bahia, que cultua, em geral, 16 

orixás, na Casa das Minas os voduns são numerosos e organizados em famílias: Davice (20 

voduns e cinco tobossis); Savalunu (quatro voduns e duas tobossis); Quevioçô e de Aladanu 

(11 voduns e três tobossis); Dambirá (13 voduns e quatro tobossis). Zomadonu, o dono da 

Casa das Minas, está na família Davice. Filho de rei, nascera com seis olhos e por esse motivo 

teria sido jogado no rio. Na Casa das Minas, ele aparece como homem normal, conforme 

relato de vodunsis para o autor. Acóssi Sapatá, segundo Dona Deni, está na família Dambirá.  

Cada família tem suas particularidades. A família Davice é formada por voduns 

jejes de antigos reinados do Daomé. São, portanto, reis e príncipes. Fundaram a Casa das 

Minas e receberam as demais famílias de voduns como hóspedes. Os voduns da família 

Quevioçô são nagôs, dominam as tempestades, controlam raios e trovões e possuem relação 

com os astros, com o ar e com a água. A família de Dambirá é formada por reis caboclos, 

estão ligados a terra e possuem o poder para combater doenças. Um dos sete voduns velhos é 

chamado Acóssi Sapatá, mencionado por Dona Deni, é considerado um cientista e curador 

que utiliza ervas. Segundo Ferretti (2011), não baixa há muito tempo na Casa das Minas e 

quando eles desciam eram para incorporar nas africanas da primeira geração da Casa das 

Minas.  

Além dos voduns, o tambor de mina tem as tobossis, que são as meninas, ou de 

acordo com Ferretti (2011), são entidades femininas infantis. Elas só baixavam nas vodunsis-

gonjaí, as iniciadas que tiveram a formação completa no culto de mina jeje fon. Abaixo delas 

estão as vondusis-he, também iniciadas, mas que não chegaram ao posto máximo de vodunsi-

gonjaí. “As últimas gonjaís morreram no início dos anos 70 e as tobossis vieram apenas até 

meados da década de 60.” (FERRETTI, 2011, p. 205). Vinham para participar de brincadeiras 

por ocasião das festas do carnaval, também em junho e no fim ou no início do ano. “Por sua 

pureza, davam capacidade às gonjaís de preparar outras gonjaís.” (FERRETTI, 2011, p. 206). 

No tambor de mina, alguns voduns possuem uma relação de adoração com santos. 

A vodum Sepazin, uma princesa, da família Davice, adora o Divino Espírito Santo, o que 

justifica a festa do Divino organizada em maio. Averequete tem devoção por São Benedito, 

cuja festa coincide com a do santo católico, segundo domingo de agosto. Acóssi Sapatá adora 
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São Lázaro. No comé98, há um lugar reservado para ele junto à imagem de São Lázaro 

(FERRETTI, 2011). É ajudado pelo filho mais velho, Lepon, que usa bengala e é considerado 

um velho brincalhão. É o senhor de Dona Deni desde 1945 (FERRETTI, 2011). “Estou em 

toda parte onde há simplicidade.”, narra Dona Deni ao falar como Lepon para Hubert Fichte 

(1987, p. 175). Já o velho Poliboji da família de Dambirá adora Santo Antônio. Ele foi o 

vodum de mãe Andreza, a vodunsi mais conhecida e referência na história da Casa das Minas 

do Maranhão99. Os irmãos de Acossi, Azili e Azonce, adoram São Roque e São Sebastião, 

respectivamente. Azonce teria sido rei, teve muitos filhos e caiu na farra, isto é, preferiu a 

vida boêmia às responsabilidades do reinado ou mesmo de pai, sendo ajudado pelo vodum 

velho Ajautó da família Quevioçó, que criara os filhos dele. Segundo Ferretti (2011), a festa 

para os três acontecem nos dias 19, 20 e 21 de janeiro.  

Os voduns na cultura jeje fon são os intermediários de um deus supremo chamado 

Măwŭ100e Lisà, ou casal criador. Na condição de divinidades, estabelecem elos, contato entre 

o mundo dos vivos com o mundo do além, dos invisíveis. Esse contato é mantido por 

intermédio de mulheres em transe chamadas de vodunsis, como na Casa das Minas, termo 

também utilizado em outros terreiros de mina por influência daquela Casa. Vodum é uma 

realidade sagrada e misteriosa no qual se faz presente o infinito. A definição etimológica 

segue o entendimento proposto por Dominique Fadaïro (2001)101. 

O panteão de voduns na cultura fon é bastante vasto, de acordo com Fadaïro 

(2001). Mas aqui se utiliza a classificação já divulgada pela literatura especializada no Brasil. 

Conforme Ferretti (2011), o panteão da Casa das Minas é assim constituído pelas quatro 

famílias: Davice, Savalunu, Quevioçô e Dambirá (Quadro 3). 

 

 

 

                                                           
98 Comé é o quarto dos voduns. É o local onde se encontram os fundamentos do culto dos voduns, o 

assentamento das divindades. Só os iniciados têm permissão para entrar no comé, equivalente ao pégi no 

candomblé nagô (FERRETTI, 1985). 

 
99 Para mais detalhes sobre mãe Andreza ver: Pereira (1979) e Ferretti (1985). 

 
100 A grafia é uma representação da escrita fon impressa no livro de Fadaïro intitulado Parlons Fon: langue e 

culture du Bénin. 

 
101 De acordo com Dominique Fadaïro (2001, p. 111), a palavra vodun designa uma “[...] réalité sacrée et 

mystérieuse dont il existe une infinité.” 
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Quadro 3 - Lista de Voduns do Panteão Casa das Minas 

 Davice Savalunu Quevioçô Dambirá 

Homens velhos Dadarro, 

Arronoviçavá, 

Acoicinakaba 

_ Ajautó de Aladanu Acossi, Azili, 

Azonce, Lepon, 

Polibojí, Borutoi, 

Bagono 

Adultos Doçu, Bedigá, 

Daco-Donu, 

Zomadonu 

Agongonu, Zacá, 

Topa 

Badé, Liçá, Loco, 

Ajanutoe, Avrejó 

Alogue 

Jovens Doçupé, Daco, 

Toça, Tocé, Apoji 

Apojevó, 

Jogoroboçu 

Jotim Averequete Boçucó, Roeju, 

Aboju 

Mulheres Naé, Naedona, 

Sepazin, Nanin, 

Decé, Acuevi 

_ Nanã, Naité, Sobô, 

Abê 

Eowa, Boça 

Tobossis Agon, Revive, 

Dagebe, Trotobe, 

Afovive 

Sonlevive, 

Omacuibe 

Agamavi, 

Asadolebe, 

Whweobe 

Açoabebe, 

Sandolêbe, 

Ulôlôbe, Sanlevive 

Fonte: FERRETTI, Sérgio Figueiredo. Voduns da Casa das Minas. In: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de 

(Org.). Culto aos orixás: voduns e ancestrais nas religiões afro-brasileiras. 1. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 

2011. 

 

No tambor de mina, o vodum precisa ser homenageado; requer festas, músicas, 

cânticos para descer. Segundo Dona Deni por esse motivo a festa é tão importante na Casa das 

Minas. Festa para chamar os voduns. “Ele [vodum] só vem nesse dia, outro dia ele só vem se 

ele quiser.” (Informação verbal)102, conta Dona Deni.  

A situação da Casa das Minas mudou muito com a morte das vodunsis e a redução 

gradativa no número de iniciadas, restando, na Casa, apenas a atual vodunsi-chefe. As 

obrigações foram reduzidas, assim como o número de festas. “Homenagem daqui é o tambor 

de mina. Agora não tá tendo porque eu sozinha, então, chega o dia não tem quem toque. É 

aquela luta.” (Informação verbal)103, lamentou a velha senhora.  

Na Casa das Minas, os tambores eram tocados por homens e, na ausência destes, 

por mulheres que dançavam com suas entidades no terreiro mina. As mulheres também 

tocavam o gã (ferro) e as cabaças nos rituais. 

Os tocadores têm também outras atividades que lhe são próprias e devem ser 

preparados como as vondusi-he embora não recebam voduns. Geralmente eles são 

filhos, netos ou esposos das dançantes e não podem tocar em outras casas para não 

confundirem o ritmo. O último tocador preparado foi seu Benedito, devoto de Sobô, 

que era filho e neto de antigos tocadores e dançantes e faleceu em 1981, não tendo 

deixado descendente como tocador ou dançante. (FERRETTI, 1985, p.83). 

 

Os tambores da Casa das Minas silenciaram. O terreiro de mina mais antigo do 

Maranhão não tem mais toque. Os três tambores feitos de madeira de pau d’arco, cobertos 

                                                           
102 Trecho da entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013. 

 
103 Trecho da entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013. 
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com couro de boi, estão encostados em um canto do guma104, no lugar sagrado da Casa 

destinado aos instrumentos musicais. Cada tambor pertence a um vodum e são denominados 

rum ou hum (tambor grande), tocado com a mão e um aguidavi ou baqueta, gumpli, tambor 

médio e rumpi, humpli ou humpi, (tambor pequeno), tocado com dois aguidavis. O último 

toque, chamado, tambor de choro, foi realizado em 2010, por ocasião da morte da vodunsi 

Maria Celeste do vodun toi105 Averequete. Segundo o tocador Euzébio, o último toque de 

festa foi para homenagear Santa Bárbara106. Além dos tambores, nos toques são utilizados os 

instrumentos musicais cabaças ou gôs, e o ferro também chamado ogã (PEREIRA, 1979) ou 

gã, assim denominado no culto nagô, que tem ainda o similar chamado agogô. 

 O tocador é sempre um homem iniciado no culto dos voduns, mas não recebe a 

divinidade. “[...] no jeje não dança homem. Nem no nagô [mina]. No candomblé você vê 

homem dançando, incorporando e dançando, virando a cabeça. [...] Mas aqui não. Os homens 

são preparado, são todos preparados para não receber.” (Informação verbal)107, diz Euzébio, o 

atual tocador-chefe da Casa das Minas. Ao se apresentar como huntó108, Euzébio não fala 

diretamente da sua iniciação, mas evoca pertencer à linhagem mais antiga da casa, cuja 

referência mais próxima ele remete ao parentesco com à vodunsi Dona Amélia, já falecida. 

“[Sou] Neto de Amélia de Doçu. [...] Minha família toda pertence à Casa das Minas, todo o 

lado Davice, que é esse lado aqui.” (Informação verbal)109, diz. Seu bisavô, Gregório José 

Vieira, pai de Dona Amélia, era também tocador. Vieira fora designado por Mãe Hozana, 

vondunsi gonjaí da Casa das Minas para “[...] cobrir as pedras de assentamento dos voduns no 

peji [comé] ou quarto dos segredos, construindo um degrau cimentado ao pé das paredes.” 

(FERRETTI, 1985, p. 61). As atividades de tocador-chefe de Euzébio já não são como as do 

bisavó porque há menos festas e obrigações na casa. 

É, porque eu peguei uma época que já [...] Não é? De [...] Como é que se diz? 

Crítica para a Casa. Porque não tem renovação. E eles pegaram... pegaram uma 

época boa, porque tinha mais de cinquenta pessoas dançantes, voduns então, não 

                                                           
104 Guma é a varanda onde as vodunsis dançam a coreografia dos voduns. O local é interno e é de chão batido, ou 

seja, o revestimento é a própria terra. 

 
105 Toi significa meu pai e a forma de tratamento das vodunsis e iniciados aos voduns. 

 
106 Euzébio não cita a data exata da festa e menciona que a festa foi realizada há cinco anos. Trecho da entrevista 

realizada com o tocador Euzébio, na Casa das Minas, no dia 17/8/2013 (APÊNDICE E; F). 

 
107 Trecho da entrevista realizada com o tocador Euzébio, na Casa das Minas, no dia 17/8/2013. 

 
108 De acordo com Ferretti, o vodun Doçú é também chamado de huntó por ser um tocador. Ele é boêmio, gosta 

de festas, é poeta e compositor. 

 
109 Trecho da entrevista realizada com o tocador Euzébio, na Casa das Minas, no dia 17/8/2013.  
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faziam. Fazia era rachar lenha, era buscar água ou serviço de homem. Mas eu não, 

eu cheguei numa época já em decadência da Casa. Essa realidade que não tem 

renovação. Mas se precisa fazer, é obrigação da Casa para os voduns da Casa. Então, 

você tem que fazer. (Informação verbal)110. 

 

A renovação é a iniciação de sacerdotisas no culto dos voduns chamada barco. O 

último barco da Casa das Minas, de acordo com Ferretti (1985), teria acontecido entre 1913 a 

1914, na chefia de Mãe Hozana, sob a incumbência de Mãe Querina. Pergunta-se a Dona 

Deni se ela não preparou outra pessoa para ser vodunsi. Ela responde, de imediato. “Eu? 

Como é que eu vou preparar? Aqui não se prepara. [...] Depois que ele dança é que vai ser 

preparado.” (Informação verbal)111. Ferretti (1985) explica que a iniciação na Casa das Minas 

começa com o ritual de incorporação e danças. Somente alguns anos e com a frequência no 

tambor mina é que é a neófita poderá ser iniciada no culto, o que exige muita dedicação, 

muita responsabilidade e regras a serem seguidas, como a proibição do uso de bebida 

alcóolica, conforme se compreende do relato de Dona Deni. A vodunsi torna-se dedicada ao 

seu senhor ou à sua senhora. “Ele [vodum] não diz se vai dançar hoje ou se vai dançar 

amanhã.” (Informação verbal)112, informa. Aqui, o sentido de dedicação e de responsabilidade 

se assemelha ao candomblé nagô, na Bahia. 

A Casa das Minas tem um calendário de festas que fazem parte dos seus rituais de 

obrigação às divindades africanas que, em geral, segue paralelo ao da igreja católica, 

evidenciando-se a supremacia do catolicismo no Brasil. Uma dessas obrigações, que interessa 

a esta pesquisa, é a Festa do Divino Espírito Santo, mas que, no terreiro de mina jeje fon, 

representa uma homenagem à divindade nochê Sepazim, princesa da família de Davice, uma 

das famílias reais de divindades cultuadas na Casa das Minas (FERRETTI, 1985). Para citar 

uma parte do calendário de festas representativas de obrigações, de acordo com seguidores do 

tambor de mina na casa de Zomadonu, tomam-se como referência informações recolhidas 

com Dona Deni e o atual tocador-chefe Euzébio, por esta pesquisadora, bem como a pesquisa 

realizada por Sérgio Ferretti (1985).  

Seis de janeiro, na tradição católica, Dia de Reis. Na Casa das Minas, a 

homenagem é para o vodum toi Doçu. Filho de Dadarro, ele abdicou a coroa em favor do 

irmão, Bedigá. De acordo com d. Deni, são também homenageados os irmãos de Doçu, ou 

seja, Bedigá e Apojevó. 

                                                           
110 Trecho da entrevista realizada com o tocador Euzébio, na Casa das Minas, no dia 17/8/2013.  

 
111 Trecho da entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013. 

 
112 Trecho da entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013.   
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Ainda em janeiro, seguem-se três dias de festas de obrigação para Acóssi Sapatá, 

nos dias 19 de janeiro, com o ritual de queimação de palhinhas do presépio, 20, dia de São 

Sebastião e 21.   

Em fevereiro, após o carnaval, na Quarta-feira de Cinzas, acontecia o arrambã, 

festa “[...] em que se oferecem frutos e alimentos para que haja fartura de tudo e os voduns 

são despachados.” (FERRETTI, 1985, p. 137). No Sábado de Aleluia, de acordo com o autor, 

acontecia a obrigação das vodunsi-he na qual era preparado um galo como oferenda a Nanã. 

Em maio, acontece a Festa do Divino Espírito Santo. A festa é uma homenagem a 

Nochê Sepazim que adora o Divino Espírito Santo e é “[...] a única princesa da família real 

[Davice]. É filha de rei e mulher de rei, como diz um de seus cânticos que começa com as 

palavras ‘ce pa ce paia vezum, vai have no manué’.” (FERRETTI, 1985, p. 104-105, grifo do 

autor). 

No dia 24 de junho, dia de São João, toques de obrigação para Naé ou Sinhá 

Velha. Em 29 de junho, dia de São Pedro, a obrigação é para Badé, assim como no dia 30. 

Badé é nagô da família Quevioçô, sendo o dono do trovão e equivale a Xangô (FERRETTI, 

2011). 

Outro nagô festejado na Casa das Minas e citado por Dona Deni e Euzébio é 

Averequete, cuja festa acontece no segundo domingo de agosto. Considerado um rapaz muito 

jovem da família Quevioçô e que tem devoção por São Benedito. Gosta muito de tambor de 

crioula (FERRETTI, 1985). 

Em 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, são homenageados os filhos gêmeos 

de Zomadonu, Toçá e Toçé. Em quatro de dezembro, dia de Santa Bárbara, as homenagens 

são para Noché Sobô (FERRETTI, 1985). Trata-se de uma velha senhora, sendo muito 

conhecida nos terreiros de mina do Maranhão, segundo Ferretti (2011). “É um guia astral, 

representa o raio luminoso, o corisco, a faísca elétrica, a centelha ou relâmpago, que, nas 

grandes tempestades, vem na frente [...]” (FERRETTI, 2011, p. 214). É mãe de criação de 

Badé. A festa abre o calendário litúrgico da Casa das Minas. 

Vinte e cinco de dezembro é consagrado à Naé ou Sinhá Velha, considerada a mãe 

de todos os voduns e chefe das tobossis (FERRETTI, 2011). “É a mãe ancestral, mítica, a 

vodum maior.” (FERRETTI, 2011, p. 207). 

O culto de mina no Maranhão que segue essa tradição até os dias de hoje teria 

sido iniciado por uma africana de linhagem real. Segundo pesquisas de Pierre Verger (1990), 

Na Agontimé, rainha-mãe do rei Guezo, antigo Daomé, foi vendida como escarava, 

condenada à deportação ao Brasil antes que o filho, o rei Guezo, assumisse o reinado em 
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1818. Na Agontimé, é reconhecida oficialmente como a fundadora da Casa das Minas, 

conforme relatório Colóquio sobre as sobrevivências das tradições africanas nas Caraíbas e 

na América Latina, realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), em São Luís do Maranhão entre os dias 24 e 28 de junho de 1985.  

Conforme Verger (1990), Na Agontimé era viúva do rei Agonglo, mãe de Guezo, se tornou 

prisioneira do rei Adandozan, e, nesta condição, fora vendida como escrava. Adandozan um 

dos filhos de Agonglo, antecedeu Guezo, seu meio-irmão, no reinado do Daomé (VERGER, 

1990), processo que teria sido marcado por conflitos entre os dois. Esta narrativa é bastante 

repetida na literatura especializada, inclusive a ideia de vinda de embaixadas por 

determinação de Guezo para a procura da mãe nas Américas. As embaixadas e trocas de 

correspondências entre reinados africanos da Costa da Mina e de Portugal, via Brasil, são 

indicativos da aproximação entre os fornecedores e os receptores de escravos via atos 

litúrgicos da diplomacia como troca de correspondências e de presentes113.  

Para as vodunsis da Casa das Minas, fontes da tradição oral na obra de Ferretti 

(2011), Na Agontimé é desconhecida. Fazem referência à mãe Jesuína como fundadora da 

Casa das Minas, cujos fundamentos114 do culto dos voduns teriam sido implantados na 

primeira sede da Casa das Minas e, posteriormente, transferido para a atual sede, na rua de 

São Pantaleão. Ferretti (2011) infere que Na Agotime seja a mesma Maria Jesuína ou que esta 

teria sido feita pela africana da família real do Daomé.  

A Casa das Minas tem forte influência no tambor de mina do Maranhão, assim 

como a Casa de Nagô. De tradição iorubana, a Casa de Nagô, originou vários terreiros de 

mina, sendo tão antiga quanto a Casa das Minas. Também teria sido fundada por africanas, 

Josefa (nagô) e Joana (cambinda ou agrono), conforme Mundicarmo Ferretti (2001). Entre os 

terreiros cujas fundadoras saíram da Casa de Nagô e, em funcionamento desde o início do 

século XIX, estão os de “Vó Severa (no antigo ‘Apeadouro’/Monte Castelo) e o de Maria 

Cristina, no sítio do Justino, hoje Vila Embratel.” (FERRETTI, 2001, p. 78). A autora lembra 

que tanto a Casa das Minas quanto a Casa de Nagô são chefiadas por mulheres, não 

                                                           
113 Para detalhes sobre a diplomacia estabelecida entre Portugal, Brasil e África no período do comércio de 

escravos, ver (PARÉS, 2013; SOARES, 2014). 

 
114 No comé ou pégi da Casa das Minas, estão pedras trazidas da África (FERRETTI, 1985) ou objetos trazidos 

da África (PEREIRA, 1979). Esses objetos sagrados também estão no gume, segundo Pereira. Este autor 

escreve gume com o mesmo sentido de guma em Ferretti (1985). No entanto, para Ferretti (1985, p. 291), 

gume significa “[...] pátio interno, quintal ou jardim onde há várias plantas e árvores como a cajazeira 

sagrada da Casa das Minas.” 
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permitiram a participação de homens na roda de dança aos voduns e orixás e “[...] ambas 

tentaram evitar a proliferação de terreiros de Mina.” (FERRETTI, M, 2001, p. 78).  

Em conversa com Dona Deni, ela toma como referência o Brasil, de um modo 

geral, ao afirmar que os queriam saber sobre tambor de mina buscavam a Casa das Minas. 

“Eles tudinho vinham estudar aqui.” (Informação verbal)115, menciona. Pergunta-se quem são 

eles. Ela responde. “Os pais de santo” (Informação verbal)116. Em seguida, complementa. “Pra 

fazer os tambor deles. Muita coisa que ainda ficou mal feita nos tambor deles.” (Informação 

verbal)117. A fala de Dona Deni tem relação com o que concluiu a pesquisadora Mundicarmo 

Ferretti, assim como Sergio Ferretti (2001), ao afirmarem que, em geral, as vodunsis da Casa 

das Minas não reconheciam esses terreiros como afiliados ou originários daquele culto de 

voduns de base africana. Precisariam ter uma pedra sagrada da África, assim como tem a Casa 

das Minas. 

Quem não tem nenhuma pedra da África, não pode fundar uma Casa das Minas. 

Hoje em dia não se conseguem mais pedras da África – pelo menos nenhuma boa. 

Não é qualquer uma que serve. 

Não pode ser uma pedra morta. 

Para uma Casa das Minas tem de ser uma pedra viva. 

Do fundo do mar. 

Pura. 

Sem contágio. 

Com vida. 

Não um braço ou uma perna. 

Uma pedra completa. 

É preciso conhecer o senhor da pedra. 

Ela não pode passar de mão em mão. 

 

As pedras vêm do abismo, onde elas são puras, vivem e crescem. 

Só muito poucas pessoas sabem lidar com uma pedra viva. 

Ela é guardada num lugar da Casa das Minas, onde não possa ser contaminada. 

As pedras foram contrabandeadas da África para cá, pelas fundadoras. 

A pedra é como um ímã. 

Ela atrai o deus. 

Uma pedra nasce. 

Existe a árvore e a terra. 

O resto é destruído. 

Existe o vento. (FICHTE, 1987, p. 172-173). 

 

Em face da não iniciação de outras filhas de santo tanto por parte da Casa das 

Minas quanto da Casa de Nagô, Sergio Ferretti (2012, p. 8) considera que se trata de declínio 

deliberado. Outro fato constatado pelo autor é que, as duas Casas que são consideradas 

                                                           
115 Trecho da entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013. 

 
116 Trecho da entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013. 

 
117 Trecho da entrevista realizada com D. Deni, na Casa das Minas, em 7/9/2013. 
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fundadas por africanas, vem se mantendo na atualidade “[...] mediante a realização de festas 

do catolicismo e da cultura popular.” 

A ancestralidade africana está na base das narrativas sobre outro antigo terreiro de 

mina de São Luís: o Terreiro do Egito. Na atualidade, Lima-Pereira (2012) constata que há 

um ponto comum entre alguns líderes de terreiros de mina, fontes de sua pesquisa, reportando 

sempre às origens dos seus terreiros ao antigo Terreiro do Egito, desativado deste os anos 

1970. Entre as narrativas está a do babalorixá Jorge Itaci de Oliveira, do Terreiro de Mina 

Iemanjá118. Ele conta que o Terreiro do Egito, de origem jeje e nagô, surgiu, inicialmente, em 

um quilombo, na Ilha de São Luís, “[...] por trás do atual Porto do Itaqui.” (LIMA-PEREIRA, 

2012). Na narrativa reescrita na tese de Lima-Pereira (2012), está a informação de Pai Jorge 

sobre a aparição do navio encantado de d. João, para a festa denominada Baião de Princesas, 

durante os festejos sincretizados de Santa Luzia, iniciados no dia 12 de dezembro. Trata-se de 

um dos encantados que baixam em terreiros de mina no Maranhão.  

No tambor de mina do Maranhão, além das casas antigas de cultos afro dedicadas 

especificamente aos voduns, Casa das Minas, e aos orixás, Casa de Nagô, há terreiros 

considerados híbridos que recebem, além de voduns, orixás, gentis e caboclos como entidades 

espirituais. São os chamados terreiros de encantaria ou ainda terreiros de cura. A diversidade 

de entidades espirituais de origem africana e não africana no tambor de mina maranhense fora 

registrado por Costa Eduardo e Oneyda Alvarenga, nos anos 1940 (FERRETTI, 2000). 

No Maranhão, caboclo está relacionado a encantado ou guia espiritual. 

Mundicarmo Ferrretti observa que, embora Édison Carneiro ressalte a influência ameríndia 

para situar o caboclo nos cultos da religião afro-brasileira, são raros os espíritos da mitologia 

indígena nos cultos afro. A mitologia indígena citada pelos dois autores são tupã, caipora e 

jurupari. 

Segundo M. Ferretti (2000), o caboclo no tambor de mina é mais abrangente e são 

incluídas as entidades espirituais de etnias e nacionalidades diversas estando em posição 

inferior em relação aos voduns, aos orixás e aos gentis. A autora considera como gentis “[...] 

nobres europeus associados na Mina a orixás.” (FERRETTI, 2000, p. 28); Ainda de acordo 

com a M. Ferretti (2000, p. 74), “[...] são também associados a santos católicos (como D. João 

- Xangô, festejado no dia São João; Rei Sebastião - Xapanã, festejado no dia de São 

Sebastião).” 

                                                           
118 Rosuel Lima-Pereira (2012) toma como referência o livro de Jorge Itaci de Oliveira, Orixás e Voduns nos 

terreiros de Mina, editado pela Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, 1989. 
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Os caboclos são os estrangeiros de descendência nobre oriental não-africanos 

como os turcos. No ano de publicação do livro, M. Ferretti (2000) já afirmava que já era 

superior o número de entidades não-africanas, voduns e orixás, no tambor de mina. Um dos 

mais conhecidos é o encantado (espécie de divindade invisível) Rei Sebastião que domina a 

ilha dos Lençóis, no Maranhão119. 

Embora o Rei Sebastião seja associado, por pesquisadores do Maranhão e do Pará, 

ao soberano português desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir (travada em 

04/08/1578, contra os mouros), aparece no discurso de um pai-de-santo de São Luís 

como um rei que foi encantado pela bruxa Zoraina, chefe das potências do mal [...], 

e no de muitos outros como o chefe da encantaria da praia dos Lençóis (litoral 

maranhense), onde se afirma que aparece como touro (encantado), e acredita-se que 

se for desencantado levará o Maranhão (ou São Luís) para o ‘fundo’. (FERRETTI, 

2000, p. 67-68, grifo da autora). 

 

A autora registra a perseguição policial aos terreiros de encantaria praticados por 

curadores o que teria obrigado muitos a se transformar em terreiros de mina. Cita também a 

aproximação entre terreiros de mina ao espiritismo e à umbanda. “Foi sob a influência do Rio 

de Janeiro que o curador José Cupertino fundou em 1962, em São Luís, a Federação de 

Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros do Maranhão.” (FERRETTI, 2000, p. 71). Observa-se que 

a literatura especializada ora utiliza o termo cura para classificar uma prática espiritual como 

de origem não africana, ou de origem africana, ou ainda como prática religiosa diferente do 

tambor de mina. Em outra classificação de entidades espirituais a mina, M. Ferretti (2000, p. 

74, grifo da autora) diz que caboclos de terreiros de mina “[...] não são considerados nem 

índios e nem espíritos de mortos (eguns), embora tenham tido vida terrena e, às vezes, tenham 

ligações com grupos indígenas. [...] são geralmente, associados e conhecidos como ‘de fora’ 

dos palácios.” 

As narrativas, em geral da área de domínio da Antropologia, circunscrevem o 

universo da mina maranhense de linha não-híbrida, como a religião originada na Casa das 

Minas, e as de linhas híbridas que juntam mina a encantaria, cura/pajelança. As pesquisas são 

importantes para a compreensão das narrativas audiovisuais analisadas no próximo capítulo 

sobre a Casa das Minas e manifestações como a Festa do Divino Espírito Santo, além de duas 

personalidades religiosas da mina bastante conhecidas no Maranhão, Pai Euclides e Pai Jorge 

Itaci.  

 

 

                                                           
119 Para informações sobre o encantado Rei Sebastião ver também tese sobre sebastianismo de Lima-Pereira 

(2012). 
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4 MANIFESTAÇÕES DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM EMISSORAS DA 

REDE GLOBO NA BAHIA E NO MARANHÃO 
 

A televisão tem essa força, ela faz rir, ela faz chorar, ela 

mobiliza, ela deprime e ela está na sua mão também 

para que você assuma a responsabilidade da força da 

televisão. (Informação verbal)120. 

 

Retomam-se aspectos histórico-sócio-culturais da televisão na região nordeste do 

Brasil, particularmente nos estados Bahia e Maranhão, tendo como referência a categoria 

totalidade (LUKÁCS, 1968; GOLDMANN, 1964; LÖWY, 2008) e como premissa que os 

meios de comunicação de massa, dentre os quais a televisão, fazem parte do processo 

histórico geral da sociedade, o que significa que a estruturação desses meios não está 

dissociada da história da produção social (LUKÁCS, 1968). Recorre-se à concepção de 

totalidade enquanto modelo teórico que concebe a realidade como um processo histórico 

contínuo (LÖWY, 2008), para compreender e situar narrativas jornalísticas televisivas de 

emissoras afiliadas ao sistema Globo, da Região Nordeste, na relação cultura popular e 

telejornalismo no tocante a uma formação social de classe.   

Compreende-se que a diversidade cultural, como característica da formação 

cultural brasileira, difundida pelos meios de comunicação de massa, na televisão, por 

exemplo, está diretamente relacionada à ideia funcionalista de cultura popular, na acepção de 

mistura, do entrecruzamento entre sagrado e profano, e entre manifestações religiosas de 

origem africana e o catolicismo. Ideia que percorre o imaginário, via televisão, em atenção a 

interesses de grupos sociais; quer seja aos interesses comerciais da televisão, quer seja aos 

interesses de sobrevivência dos grupos representativos das expressões poéticas de culturas 

afro-brasileiras. Verificou-se que cultura popular tem a função de referendar o discurso de 

relações profícuas entre classes e, em decorrência delas, a criação variada resultante também 

de entrecruzamentos artísticos e religiosos. Em resumo, cultura popular, diversidade cultural e 

sincretismo são termos recorrentes nas narrativas jornalísticas da TV Globo e suas afiliadas, 

particularmente, como é o presente caso, localizadas nos estados do Nordeste brasileiro como 

Bahia e Maranhão. 

Temos por pressuposto que tais ideias estão presentes na obra jornalística 

televisiva como estruturas significativas originárias da consciência coletiva, aqui considerada 

como categorias mentais, ou seja, tendências, mais ou menos avançadas de modo coerente, 

denominadas visão de mundo, conforme o pensamento de Goldmann (1964). Para o autor, 

                                                           
120 Trecho da entrevista realizada com o diretor de jornalismo da TV Bahia, Roberto Appel, na sede da emissora, 

no bairro da Federação, em Salvador, Bahia, em 13/6/2013 (APÊNDICE I). 
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consciência coletiva é um dos elementos da obra, o que quer dizer que ideias enquanto 

concepções de mundo de grupos sociais ou classes sociais estão presentes na estrutura da 

obra. 

A obra deve ser vista primeiro em relação ao grupo social e não ao autor, 

entendendo que, desse modo, a incidência recai sobre o coletivo e não sobre o indivíduo 

(GOLDMAN, 1964)121. Caso contrário, o estudo ficaria restrito à identificação da unidade 

interna da obra e sua relação entre conjunto e partes. Essa seria uma análise acidental, não 

ultrapassando, portanto, a aparência da obra. O grupo social interfere no sujeito da criação não 

de modo maniqueísta, mas considerando a maneira de ver o mundo, de modo que somente o 

autor de grandes obras consegue criar um universo imaginário coerente ou o mais coerente 

possível com a estrutura de grupo. Não se trata de reflexo da consciência coletiva, mas 

considera ser possível identificar, na obra, a dimensão da consciência coletiva como um dos 

seus elementos constitutivos. Seria uma grande exposição do pensamento de grupo que 

favorece a tomada de consciência pelo exercício do pensar, do sentir e do fazer coletivo 

(GOLDMANN, 1964; LÖWY, 2008).  

Compreender e situar as reportagens sobre candomblé e tambor de mina em 

telejornais de emissoras afiliadas à Rede Globo de Televisão é evidenciar a dimensão de 

                                                           
121 Para Goldmann (1964), compreensão e explicação não são dois processos isolados, mas um só em relação a 

duas categorias de referência. Trata-se de um processo de mediação, enquanto método, com a intenção de 

passagem da aparência para a essência. A compreensão é imanente, sendo uma interpretação. A explicação se 

volta para o que está no contorno da estrutura: contexto histórico-sócio-cultural (LÖWY, 2008). Não basta 

analisar elementos parciais de uma obra, tornando-os autônomos, localizando elementos semelhantes em obras 

de outros autores com a intenção de compreender os significados da produção intelectual analisada. O autor 

sugere o percurso que estabelece relações não somente do texto ao indivíduo (autor), mas do indivíduo (autor) 

aos grupos sociais dos quais ele faz parte. A proposta de Goldmann é potencialmente rica para a análise crítica, 

cujo ponto de partida é a obra na sociedade ou em uma dada formação social (MARX, 1982; POULANTZAS, 

1977). Eis, portanto, um método que, somente como recurso metodológico, separa forma e conteúdo, e assim 

reestabelece as relações entre obra e autor, obra e público e autor e público. Na obra, encontram-se intrincadas 

relações constitutivas da formação social. Goldmann vai buscar na forma o recurso metodológico exequível 

para sinalizar, apontar dimensões e direcionamentos culturais da sociedade na produção intelectual. Para além 

dos dispositivos e recursos técnicos que conformam e enformam conteúdo em obra, do ponto de vista dos 

estudiosos das letras, a forma, no sentido goldmanniano, expande-se, metodologicamente, em direção aos 

percursos do autor em face da consciência coletiva, ou seja, das concepções de mundo de grupos sociais que 

configuram o pensamento na obra.  Não se tratando de mera escolhas pessoais do autor.  Se, ao contrário, o 

ponto de partida fosse o autor, a análise estaria seguindo dimensões psicológicas ou psicanalíticas em 

determinados contextos histórico-sociais. Se, por sua vez, a escolha metodológica se circunscrevesse aos 

conteúdos, os limites estariam definidos pela imanência da obra. Ou se o ponto de partida recaísse sobre o 

público, poder-se-ia encontrar uma categoria que, fenomenicamente, apresenta-se como real idealizado e 

tomada por abstração é uma “[...] representação caótica do todo.” (MARX, 1982, p. 14). Ao invés de público, 

Marx (1982, p. 14) utiliza a categoria população no sentido de “[...] uma rica totalidade de determinações e 

relações diversas.”, recorrendo, teoricamente, a um percurso que vai do concreto idealizado ao concreto 

pensado.  Ao contrário de Hegel que concebe o real como resultado do pensamento, Marx (1982, p. 14) 

entende que “[...] o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de 

proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado.” 
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cultura popular festiva como estratégias de sobrevivência e de renovação poética para grupos 

participantes da cultura popular e, por outro lado, de estratégias politico-econômico-culturais 

para essas emissoras de televisão, enquanto promessa de jornalismo de prestação de serviço 

público-cultural. 

A partir do sistema Globo, há uma visão de mundo que se espalha pelo grande 

território brasileiro por intermédio de uma rede de afiliadas que abrange a quase totalidade 

dos municípios do país. Visão de mundo, na qual, expressões de culturas afro-brasileiras são 

reduzidas aos interesses mercadológicos. 

O modelo de jornalismo da TV Bahia e da TV Mirante segue as normas e a linha 

editorial definida pela Rede Globo de Televisão que, de acordo com documento exibido na 

internet, intitulado Princípios Editoriais do Grupo Globo, jornalismo “[...] é o conjunto de 

atividades que, seguindo certas regras e princípios, produz um primeiro conhecimento sobre 

fatos e pessoas. [...] uma forma de apreensão da realidade.” (GRUPO GLOBO, 2011b, p. 3). 

Para ultrapassar o nível das teorias de primados da autonomia dos discursos, considera-se que 

esse conglomerado midiático, somente se ampliou e se fortaleceu, nas especificidades das 

condições histórico-sociais do Estado brasileiro de base capitalista e, portanto, de formação de 

classes sociais. Para César Bolaño (2005, p. 20), a Globo mantém “[...] uma vantagem 

histórica fundamental: a adequação da estrutura do Estado e do instrumento regulatório em 

matéria de comunicação da nação brasileira a seus interesses de empresa líder desse setor 

estratégico da política numa sociedade de massas.” 

O telejornalismo das emissoras afiliadas é produção noticiosa de empresas de 

televisão de canal aberto, do segmento privado de comunicação. São emissoras que fazem 

parte do sistema Rede Globo, um conglomerado midiático hegemônico, cujo jornalismo 

tornou-se referência no país com formatos de produção noticiosa representativos de um modo 

de ver, pensar e sentir, ou seja, de concepções de cultura conservadoras de uma formação 

social dominante. Nesse sentido, o telejornalismo referenda e dissemina ideias reducionistas 

da formação sociocultural, configurando modos de ver a partir da sua produção noticiosa. É o 

caso, por exemplo, da concepção de nordestino veiculada na TV Globo, tendo como referente 

a população de um dos nove estados que compõem geograficamente a Região Nordeste122. 

Esse mesmo modelo é seguido pelas emissoras afiliadas, que, no espaço regional, recorrem 

                                                           
122 O mesmo não se pode dizer para os estados das regiões Sudeste e Sul do país. Nos termos da Rede Globo, as 

referências são para o paulista ou o paulistano (São Paulo), o carioca (Rio de Janeiro), o mineiro (Minas 

Gerais), o gaúcho (Rio Grande do Sul), etc. 
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em suas narrativas aos seguintes termos: o baiano, o maranhense, para ficar no âmbito do 

universo dessa pesquisa. 

A Rede Globo de Televisão, por intermédio do seu principal produto da área do 

telejornalismo, o Jornal Nacional, sugere uma identidade definidora da condição de brasileiro 

ao mesmo tempo em que propõe um modelo de jornalismo que destaca a relação 

comunicativa com a audiência. Para isso, lança mão de marcadores que sugerem ser o cidadão 

fonte de informação (GOMES, 2005). O cidadão aparece nas reportagens do Jornal Nacional 

nos seguintes casos: “[...] quando ele é afetado pelas notícias; quando ele próprio se 

transforma em notícia, seja nos fait divers, seja nas humanizações do relato; quando ele 

autentica a cobertura noticiosa e é tratado como vox Populi.”, isto é, quando pequenos trechos 

da fala do entrevistado entram nas reportagens (GOMES, 2005, p. 5).  

Outra particularidade do estudo, a divisão geopolítica e cultural predominante na 

apresentação do Brasil pelo Jornal Nacional. Assim, de acordo com a autora, as notícias 

predominantes são construções simbólicas que reforçam a ideia de um centro cultural, 

econômico e político, representados, pelos estados Rio de Janeiro e São Paulo e por Brasília, 

respectivamente. Os demais estados são enquadrados como o outro, o estrangeiro, conforme 

explica. Cita como exemplo a reportagem sobre o reconhecimento do acarajé como 

patrimônio imaterial brasileiro, na edição de primeiro de dezembro de 2004, na qual a 

narrativa apresenta Salvador símbolo da diversidade cultural brasileira, como capital do 

dendê, das baianas e da mistura entre o sagrado e o profano (GOMES, 2005). Portanto, o 

enfoque jornalístico estabelece uma relação verticalizada no sentido centro-periferia, 

representada com olhos que enfatizam estereótipos.   

A TV Globo define diretrizes de jornalismo comunitário para as emissoras 

afiliadas, ideia que é repetida à exaustão nos formatos e conteúdos difundidos nos telejornais, 

nas campanhas publicitárias das emissoras, nos projetos sociais encampados pelas emissoras 

locais e regionais. São estratégias que associam a televisão, por intermédio do jornalismo, ao 

papel de mediador entre poder público e cidadão. 

Pode-se dizer que indícios de fatalismo e voluntarismo123 estão nas estruturas 

narrativas de reportagens da televisão brasileira. Ora, nos telejornais das afiliadas Globo, o 

cotidiano das classes populares é representado como viés de estrutura melodramática sob a 

                                                           
123 Conforme Lukács (1965, p. 68), dois aspectos se impõem a partir do pensamento dominante burguês: o 

fatalismo e o voluntarismo. Na concepção dialética da história, fatalismo e voluntarismo, seguindo o 

pensamento do autor, são ideias complementares, uma vez que são “[...] reflexos intelectuais em que o 

antagonismo da ordem, social capitalista e a impossibilidade de resolver seus problemas em seu próprio 

domínio se exprimem claramente.” 
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forma de reportagem, cujos marcadores internos da narrativa de atualidade e denúncia 

reforçam a ideia de pacto momentâneo entre emissora e personagens do povo, que juntos 

representam, para a assistência, o telespectador, a trama do cotidiano. De um lado, os 

denunciantes que buscam a mediação da emissora de televisão para a solução da querela não 

resolvida pelo vilão da história narrada: a autoridade pública. A visão de mundo nas 

dimensões de classe e de estado da formação social brasileira revela-se como estratégia de 

interesse de grupos, ou seja, como projeto funcional-publicitário de jornalismo comunitário 

para o sistema Globo e como sobrevivência para segmentos de classes populares.  

Na trama da dramatização do cotidiano popular das narrativas jornalísticas da 

televisão comercial, está posta uma aliança momentânea entre conjuntos sociais 

representativos de grupos populares e emissora de televisão contra governos de plantão.  

Neste sentido, produção intelectual de apreensão da realidade, conforme propõe a Globo, 

compõe estruturas ideológicas funcionais à ordem hegemônica (ALTHUSSER, 1980).  

A profusão de dados estatísticos resultantes de sondagens realizadas pelos 

institutos de pesquisas, os quais servem de referência para os negócios das televisões 

comerciais, faz parte das estratégias de desenvolvimento do capitalismo. O empirismo é 

fórmula recorrente no jornalismo que, por sua vez, se apropria dos dados, arrancando-os da 

dinâmica da vida, tornando-os intepretações para os fatos tornados noticiosos, as quais não 

passam de ilusões sociais. Negócios do sistema Globo de televisão estão, por exemplo, em 

ações de caráter comercial, que visam ampliar o comércio de anúncios nas emissoras e 

afiliadas. Projeto comercial denominado Mapa da mina fundamenta-se em base de dados 

econômicos do Ibope, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para explorar as economias locais por 

intermédio da rede de emissoras afiliadas (MUNHOZ, 2008). 

Narrativas televisivas de manifestações e expressões poéticas do candomblé e do 

tambor de mina aparecem também como negócio. Neste sentido, estão no nível das 

representações utilitárias, embora sejam notícias contadas em formato de imagem e som com 

a intenção de levar ao espectador a encenação dos atores sociais no palco do cotidiano. 

Representações utilitárias, por sua vez, estão na ordem do capitalismo.  

O chamado turismo cultural está presente no sistema de negócios da TV Globo. 

Em 2012, o comercial da TV Bahia promoveu, na 16ª Feira de Eventos e Projetos Regionais, 

a pauta do jornalismo da Rede Bahia e do site g1.com.br/bahia para a captura de anúncios. 

Com a temática A Festa de São João na Bahia, a peça publicitária do projeto anunciou nos 

seguintes termos a promoção da tradição popular junina:  
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O jornalismo da Rede Bahia estará envolvido neste projeto e preparado para levar ao 

público todos os detalhes do São João baiano através das vinhetas de bloco nos 

telejornais locais, com entrevistas e matérias especiais sobre a festa que mostrarão as 

comemorações em diferentes pontos do Estado. (REDE BAHIA DE TELEVISÃO, 

2012, p.13; ANEXO LL). 

 

A cobertura das festas juninas da TV Bahia integra o projeto denominado São 

João do Nordeste que inclui a produção de programas especiais exibidos nas afiliadas da 

Rede Globo na Região Nordeste, sob a coordenação da cabeça de rede, em Recife. De acordo 

com Eveline Cunha, da TV Mirante124, o projeto é bem aceito pelo mercado e tem patrocínio 

garantido com um ano de antecedência, conforme informação repassada em reunião das 

afiliadas. 

No mesmo ano, o comercial da TV Mirante publicizou, para anunciantes em 

potencial, o projeto de vídeo Circuitos Religiosos do Maranhão. O texto promocional faz 

alusão à divulgação e valorização de cultos religiosos do Maranhão, ressaltando o sincretismo 

no estado e citando, especificamente, catolicismo, candomblé, espiritismo, protestantismo 

como “[...] algumas das religiões que compõem o calendário da fé no Estado.” (ANEXO OO, 

TV MIRANTE, 2012). O texto da peça publicitária não faz referência ao tambor de mina e o 

spot publicitário exibe procissões da igreja católica. 

Expressões poéticas das culturas religiosas afro-brasileiras são interpretadas no 

espaço público. Tornam-se comunicações pragmáticas, ocupando espaços e articulando, 

poeticamente, saberes culturais basilares da formação social a exemplo do caso de jornalismo 

temático do telejornal Globo Rural, que está no ar desde janeiro de 1980. Segundo Jussara 

Maia (2011), a informação do programa voltada para a lucratividade de negócios no espaço 

rural, busca uma humanização do relato, com destaque para a abordagem de depoimentos 

individuais. Ao analisar edições do telejornal exibidas aos domingos e de segunda a sexta-

feira, a autora diz que as reportagens são sempre otimistas. “É assim que o ‘mundo do Globo 

Rural’ extrai de seu universo os inúmeros e sangrentos conflitos pela terra, exibidos nos 

telejornais, e a realidade de um país marcado pela miséria e pela presença dos latifúndios e 

dos coronéis.” (MAIA, 2011, p. 116, grifo da autora).  

O Globo Rural recorre aos recursos de encenação para se aproximar da cultura 

popular. Conforme a autora observou, são marcas que estão na postura dos apresentadores, o 

que evocaria no imaginário do público os contadores de causos, por encenar a apresentação 

utilizando, por exemplo, a fala pausada e dialogada. Segundo Maia (2011, p. 117), “[...] a 

                                                           
124 Informação é parte da entrevista com a chefe de Redação e coordenadora de Rede, da TV Mirante, Eveline 

Cunha, realizada em 15/8/2013, na sede da TV Mirante, em São Luís (APÊNDICE K). 
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marca acentuada do diálogo reinvindica traços próprios da cultura popular, marcada pela 

oralidade, pelo tom despojado dos contatos absolutamente informais, interpretados como 

autênticos e verdadeiros.” No entanto, o programa tem como público-alvo os grandes 

produtores, ou seja, representantes do chamado agronegócio, enquanto a agricultura familiar e 

o modelo de apropriação e exploração da terra, que caracteriza uma espécie de aristocracia 

rural, são silenciados no programa. De acordo com a autora, o pequeno produtor serve de 

pauta para o telejornal “[...] exemplificar os desacertos em contraposição com os casos de 

agricultores, mais bem sucedidos.” (MAIA, 2011, p. 118). Com essas narrativas, o programa 

se dirige também ao espaço urbano, tendo em vista as origens de quem mora na cidade, mas 

tem ligações afetivas ou simbólicas com o campo, ou, ainda, para promover o turismo.  

A forma no telejornalismo ora analisado, ou seja, a visão de mundo nos produtos 

jornalísticos da maior rede de televisão comercial brasileira, nos estados nordestinos Bahia e 

Maranhão, vincula-se a três dimensões essenciais, tidos como eixos centrais desse estudo: 

formação cultural e cultura popular no Brasil nordestino; política de comunicação e sociedade 

no Brasil; narrativas de telejornalismo e expressões poéticas do candomblé e do tambor de 

mina. A questão da formação cultural e cultura popular foi abordada no primeiro capítulo, 

bem como alguns aspectos relativos às políticas de comunicação, na particularidade da 

televisão brasileira. Retoma-se a temática da política de comunicação para situar o modelo de 

televisão comercial da Rede Globo de Televisão e suas afiliadas, e, em seguida, a abordagem 

das narrativas sobre expressões poéticas de cultos afro-brasileiros.  

 Partindo desses eixos é que se compreendem narrativas e estratégias de 

comunicação do telejornal ao veicular como produto noticioso e de entretenimento 

representações de manifestações da cultura popular, nas quais estão inscritas narrativas de 

expressões poéticas de cultos afro-brasileiros: candomblé e tambor de mina. Quais narrativas 

de expressões poéticas do candomblé e tambor de mina estão representadas no espaço 

televisivo estudado? São reportagens sobre festas, eventos, personagens alusivos ao 

candomblé e ao tambor de mina produzidas e veiculadas em emissoras de dois estados-

limítrofes da Região Nordeste e que, em comum possuem nos cultos de origem africana a 

condição histórica de formação expressiva da cultura afro-brasileira. Portanto, esses dois 

estados tornaram-se referências para os cultos afro-brasileiros. 

A formação cultural afro-brasileira, tanto na Bahia quanto no Maranhão, resulta 

de lutas, de resistências e de alianças de classe, e, na gênese, possui um complexo sistema 

cultural de base oral. A partir da oralidade, deuses africanos foram assentados simbolicamente 

nos péjis ou comés das primeiras estruturas de cultos, tornaram-se cânticos, danças, músicas, 
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orikis, indumentárias, culinária, práticas mágico-medicinais herbárias, etc., os quais em 

movimento de circularidade cultural, como acentua Edilene Matos (2010), potencializaram 

novas criações poéticas como o samba que, posteriormente, vira símbolo nacional. Idelette 

Muzart-Fonseca dos Santos (2009) destaca que o processo de recriação está na essência da 

oralidade, característica que vai permitir a transmissão das produções orais e a potencialidade 

de sua expansão e encontros com os chamados campos eruditos como a literatura, por 

exemplo.  

Hermano Vianna (2011) analisa como o samba se tornou um símbolo de 

nacionalidade nos anos 1920 e, especialmente, nos anos 1930.  De acordo com o autor, o 

nascimento do samba resulta de vários encontros entre elite intelectual e poetas em condição 

social desfavorável e marginalizada no país. Dentre outros, reporta ao encontro em 1926, no 

Rio de Janeiro, dos intelectuais Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Prudente de 

Moraes Neto com os compositores Pixinguinha e Donga. A complexidade social e 

heterogeneidade cultural do Brasil do início do século XX permite que se estabeleçam 

entrecruzamentos entre cultura de elite e cultura popular, ao mesmo tempo em que o estado 

repressivo sustentava a política de classe social e racial.  

As múltiplas relações culturais permitiram outras criações e/ou adaptações. 

Vianna cita o caso do instrumento musical cuíca que, tal como é conhecido na atualidade, é 

originário do tambor de onça angolano. A música popular de origem afro-brasileira elaborada 

por poetas de classes populares se propagou com sua inserção nas primeiras emissoras de 

rádios do país. Passaram a ocupar o espaço anteriormente reservado à música clássica 

(VIANNA, 2011). 

Ritmos musicais, vozes, textos de expressões poético-orais e gestuais do 

candomblé e do tambor de mina utilizados nas reportagens compõem o corpus da pesquisa e 

ajudam a analisar o que se considera como narrativas de expressões poéticas de cultos afro-

brasileiros no telejornalismo regional. Para o telejornalismo da TV Bahia e da TV Mirante, 

integradas ao jornalismo da TV Globo, trata-se de cobertura jornalística sobre cultura popular, 

prestação de serviço e de entretenimento. Não se pretende aqui circunscrever o objeto da 

pesquisa a uma única verdade, conforme os cânones positivistas do rigor científico. Mas, 

antes se considera que a categoria narrativas de expressões poéticas – ou melhor, narrativas 

jornalísticas de expressões poéticas do candomblé e do tambor de mina – favorece o pensar, 

o refletir as articulações, as aproximações que se configuram em estratégias de relações sócio-

econômico-culturais para a televisão e de sobrevivência e renovação (ou repetição-renovação) 

de expressões poéticas representativas do candomblé e do tambor de mina. As narrativas 
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jornalísticas ocupam, neste sentido, o lugar das mediações culturais. São compostas de 

palavra-falada (textos verbais), escrita falada como o off do repórter e o texto de abertura e 

encerramento dos apresentadores dos telejornais, imagens e sonoridades, os quais, seguindo 

as normas da linguagem televisiva de edição para difusão eletrônica, se tornam narrativas de 

acontecimentos jornalísticos porque assim seguem o percurso de veiculação direcional 

verticalizada da empresa jornalística de televisão para o público, a assistência presumida e, 

previamente, definida a partir de sondagens de opinião realizadas por institutos empresariais 

de pesquisas125.     

 

4.1 Televisão como forma cultural e indústria cultural  

 

Com Williams (1979b), compreende-se televisão como forma cultural, cuja 

história social situa-se nas relações e processos sociais constituintes e constituidores do 

desenvolvimento das sociedades capitalistas. Enquanto significado científico e tecnológico, 

assim como o cinema e o rádio, a televisão surge na dimensão de nova forma social criando 

novas necessidades e novas possibilidades, o que não significa dizer que os sistemas de 

comunicação criam uma nova sociedade ou nova condição social. 

Para entender o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, Williams 

(1979b) tem um olhar ampliado dos sistemas de comunicações, incluindo aí o 

desenvolvimento de tecnologias relativas às instituições sociais e direcionadoras culturais, 

como família, igreja, escolas, governo. Ao discutir a relação necessidades e desenvolvimento 

de tecnologias da comunicação, situa, historicamente, o desenvolvimento da imprensa 

enquanto resposta para o desenvolvimento do sistema político, econômico e social e também 

uma resposta para a crise desse mesmo sistema. Os primeiros jornais, lembra o autor, 

combinavam informações políticas e sociais com publicidade e notícia comercial. Foi nesse 

contexto sócio-político-econômico-cultural que a forma jornal se estabeleceu, suprindo 

necessidades que as instituições tradicionais (igreja, escola e família) não poderiam atender. A 

imprensa tornou-se não somente um novo sistema de comunicação, mas, centralmente, uma 

nova instituição social (WILLIAMS, 1979b). 

Renato Ortiz (2000, p. 19, grifo do autor), ao visualizar o crescimento econômico 

da imprensa parisiense na segunda metade do século XIX, ressalta que, a partir de então, os 

critérios “[...] de eficiência técnica e produtiva voltada agora para uma difusão de ‘massa’” 

                                                           
125 A definição de audiência pelas empresas de comunicação também é feita com base na repercussão diária ou 

imediata das narrativas jornalísticas, que seja, por e-mails, redes sociais, telefonemas, por exemplo. 
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foram determinantes para esse período histórico de mudança e afirmação do sistema 

capitalista. 

A análise dos meios de comunicação classificados de massivos requer o 

entendimento da palavra massa. Considera-se o conceito de massa do ponto de vista político 

(WILLIAMS, 2007). Massa é antecedida pela palavra multidão, bastante utilizada nos séculos 

XVI e XVII, ressaltando o aspecto quantitativo. Ainda nesse período, multidão foi substituída 

por mob126 relativo a vulgar, baixo, comum e miserável, indicativa de condição geral. A partir 

do século XIX, mob tem outro sentido, o de multidão particularmente ingovernável. Massa, 

seguida pelo termo as massas, então, passou a ser usada para condição geral. Há dois 

significados para o termo massa: amorfo, indistinguível e agregado, denso. Vale esclarecer 

que prevalece o segundo significado (WILLIAMS, 2007).  

No sentido social moderno, massa e massas têm duas conotações antagônicas. 

Massa é multidão de muitas cabeças ou turba (mob), adjetivada como baixa, ignorante, 

instável; o termo massas refere-se a “[...] uma descrição das mesmas pessoas, mas agora 

vistas como uma força social positiva, ou potencialmente positiva.” (WILLIAMS, 2007, p. 

263). No século XX, massa tem o sentido quantitativo associado a ignorante e instável como 

em sociedade de massas. Politicamente, relaciona-se à democracia de massas. E, 

posteriormente, à expressão comunicação de massa. “Em comparação com todos os sistemas 

anteriores, comunicação de massa e os meios de comunicação de massa não se dirigem às 

massas (pessoas reunidas), mas aos integrantes de uma audiência numericamente muito vasta 

e relativamente isolada em lares individuais.” (WILLIAMS, 2007, p. 264). Essa concepção, 

pois, está na base das mensurações de audiência, prática institucionalizada por empresas de 

pesquisas de opinião comumente utilizadas até hoje pelos meios de comunicação de massa 

tradicionais, a exemplo do rádio e da televisão. 

Carece, então, situar a televisão como meio de comunicação de massa integrante 

do sistema de indústria da cultura (ADORNO, 1969). Enquanto organização reproduz-se no 

processo das contradições entre capital e trabalho, seguindo as leis do modo de produção 

capitalista. E, no plano ideológico, corresponde a uma das formas de consciência da 

sociedade contemporânea (ADORNO, 1969). Os direcionamentos são no sentido da não-

superação do status quo, mas, ao contrário, do seu fortalecimento. O que não significa 

engessamento ou não-mobilidade. Supõe-se a superação ou tentativa de superar suas 

                                                           
126 Interessante observar, atualmente, que o termo multidão é ressignificado com as mobilizações organizadas 

pela internet e denominadas de flash mob, para fins diversos.  
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debilidades ante as crises que são inerentes ao capitalismo. Nesta perspectiva, a televisão não 

tem o poder de manipular para transformar, mas tem, sim, o poder de intensificar o existente, 

as manifestações fenomênicas.  

Adorno (1969) já alertava, em um texto sobre televisão – do ano que provêm 

estudos efetuados pelo autor entre 1952-1953, como diretor científico da Hacker Foundation 

nos Estados Unidos, segundo nota de rodapé do tradutor da obra Intervenciones: nueve 

modelos de critica – que as mensagens dos meios que compõem a indústria cultural estavam 

cada vez mais presentes na vida das pessoas127. E, ainda, observa como esses meios estavam 

interconectados. A profusão de cores, imagens, sons ordenados em uma sequência frenética 

de quadros visuais, segundo o autor, não permite reflexão, portanto, não sendo possível 

advertir que o mundo aí refletido não é o mundo. Ou seja, são textos-imagens da 

imediaticidade do mundo, reforçando a ideia de que somos todos consumidores, para usar o 

termo na perspectiva pós-moderna. 

Ora, a categoria consumo é outro marcador cultural que situa a importância de 

elaboração do pensamento com base na totalidade, tendo como referência o mundo real na 

interação com o trabalho, com a produção, com as classes sociais e com a história. Para Marx, 

produção, consumo e circulação de mercadorias formam um silogismo e, nesta perspectiva, 

permite compreender a dinâmica das relações entre os homens na economia capitalista, a qual, 

nessa ordem, a produção torna-se determinante (FREDERICO, 2009b). “Apesar de conceder 

primazia à produção, Marx trata a economia como uma totalidade formada por momentos que 

se influenciam mutuamente. Por isso, nunca isola esses elementos, mas também não perde de 

vista o caráter determinante da produção.” (FREDERICO, 2009b, p.152).  

Celso Frederico (2009b) chama atenção para a evolução dos sistemas econômicos, 

e situa, na segunda metade do século passado, o surgimento de teorias que vão enfatizar o 

consumo fora do sistema de produção. Tal consumo é visto de forma isolada ante a profusão 

de bens materiais e o crescimento do segmento de serviços, bem como o enriquecimento de 

algumas nações e o aburguesamento da classe operária. Propala-se a ideia de uma nova 

sociedade sob diversas nomenclaturas como sociedade do consumo, pós-industrial, 

                                                           
127 A migração de Adorno para os Estados Unidos direciona o seu olhar para a formação da indústria cultural e as 

exigências do chamado mercado econômico. O período é favorável ao  crescimento da publicidade, cinema, 

rádio e televisão, posteriormente. Tornam-se meios de legitimação e de difusão cultural (ORTIZ, 2000). Ortiz 

(2000, p. 25) observa que a experiência de Adorno no projeto do Radio Research, sob encomenda da 

Fundação Rockefeller, o leva a pressentir a interferência das grandes corporações na produção científica. 

“[...] É nos Estados Unidos que a produção científica começa a ser ditada pelo utilitarismo - tema retomado 

por Wright Mills na década de 50 [...]. Esta dimensão, estrutural à sociedade capitalista moderna, tornou-se 

hoje um padrão difundido em todos os lugares.” 
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movimento que faz parte da base de pensamento pós-modernista ao retomar a centralidade da 

linguagem nas pesquisas (FREDERICO, 2009b). Com base nesse entendimento, foram 

situadas as narrativas televisivas para não perder de vista a complexidade dos fenômenos 

representados. 

Na trilha do pensamento de Marx, Celso Frederico (2009b) observa que é longo o 

caminho entre produção e consumo. Tempo que, no entanto, é redimensionado, tornando-se 

menor “[...] graças à mediação de duas coisas: o crédito ao consumidor (que permite que o 

indivíduo sem dinheiro cash possa comprar a mercadoria) e a publicidade.” (FREDERICO, 

2009a, p. 167). A publicidade não é objeto desta pesquisa, mas enquanto linguagem 

mediadora presente desde os primórdios da televisão comercial, com a função de acelerar a 

rotação do capital (FREDERICO, 2009a), não pode deixar de ser considerada por fazer parte 

das inserções entre os programas televisivos, por pautar telejornais, além de promover os 

produtos culturais multimediatizados, cuja produção não está dissociada da distribuição, 

circulação e consumo. Ao contrário, no sentido do silogismo dialético marxiano apontado por 

Frederico (2009a), no modo de produção capitalista, essas fases se interpenetram, 

transformam-se imediatamente em seu contrário.  

A lógica da produção, distribuição, circulação e consumo não está fora da 

televisão comercial, sendo parte da indústria cultural e como tal visa à lucratividade por 

intermédio de relações de produção estruturadas de modo a sustentar o próprio movimento do 

capital na geração da mais valia. Portanto, são critérios essenciais para a televisão alcançar 

liderança de mercado, manter-se na liderança, atingir a dianteira em relação às demais 

afiliadas ante o comando central do capital midiático. A receita para o gerenciamento 

econômico-financeiro-midiático aparece sob a forma de produtos (mercadorias) concebidos 

para venda. Em outras palavras, para serem consumidos cada vez mais pelos telespectadores.  

Uma empresa de televisão não tem apenas a área de jornalismo, como bem lembra 

Roberto Appel, diretor de jornalismo da TV Bahia, ao se referir à área de marketing e à área 

comercial da empresa (ANEXO KK). “Você tem uma área comercial forte com uma relação 

com a comunidade, ações de marketing muito forte, ações de programação fortes com todas 

as chamadas dos produtos locais e produtos da Globo.” (Informação verbal)128, afirma o 

diretor, ao se reportar às ações internas de marketing concebidas para a promover e valorizar 

o produto da Casa. Um exemplo é a produção de reportagens com temáticas relativas às 

                                                           
128 Trecho da entrevista realizada com o diretor de jornalismo da TV Bahia, Roberto Appel, na sede da emissora, 

no bairro da Federação, em Salvador, Bahia, em 13/6/2013. 
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novelas, as quais fazem parte da grade nacional da programação da TV Globo, para 

veiculação nos telejornais regionais.  

Para alguns analistas da televisão brasileira, a relação entre telejornalismo e 

telenovela é decorrente da estrutura de televisão que se organiza como grade de programação, 

incluindo a inserção de publicidade concebida para preencher o espaço-tempo televisual. 

Grade de programação definida pelas novelas, criando hábitos de ver televisão e inserindo 

entre uma novela e outra o telejornal como um intervalo factual, conforme Eugênio Bucci 

(2004).  Para ele,  

[...] telenovela e telejornalismo pactuam entre si uma divisão de trabalho para a 

consolidação discursiva da realidade. Por vezes, trocando de sinais. Enquanto certas 

formulações do telejornalismo governista mais pareciam peça de ficção, muitos 

dados da realidade bruta entraram para a pauta nacional a partir das telenovelas. 

Assuntos que eram tabu no noticiário ganharam o debate público pela porta da 

telenovela. (BUCCI, 2004, p. 225). 

 

O autor se refere à novela O Rei do Gado, exibida entre junho de 1996 e fevereiro 

de 1997, por ter abordado a questão da luta pela terra, temática negligenciada, em geral, pelo 

telejornalismo.  

Nas gravações domésticas realizadas para esta pesquisa, há dois exemplos que 

vinculam telejornalismo a telenovelas produzidas pela Rede Globo. As duas inserções são 

destaque nas edições do telejornal Bahia Meio Dia, com a inclusão de chamadas nas escaladas 

e reportagens, ambas veiculadas em 2012. O primeiro exemplo é da produção jornalística do 

Bahia Meio Dia para a cobertura da festa de lançamento da nova versão da novela Gabriela, 

baseada na obra de Jorge Amado, ocorrida em Salvador. Essa cobertura foi destaque na 

escalada da edição do dia 22 de maio de 2012, incluindo ainda a inserção de VTs com trechos 

de duas entrevistas de atrizes da novela, Juliana Paes e Ivete Sangalo129, sendo esta última 

conhecida cantora do ritmo musical chamado axé music baiano. Cada um dos VTs teve ainda 

cenas da novela.  

No caso em destaque, o Bahia Meio Dia fez parte da triangulação, interligando 

telejornalismo local à promoção de dois produtos da Rede Globo: a revista televisiva semanal 

                                                           
129 “APRESENTADOR: A gente acompanhou pra você todos os detalhes da festa de lançamento em Salvador da 

novela Gabriela; 

APRESENTADORA: Você vai ver também nesta edição os personagens desta nova versão do clássico de 

Jorge Amado. 

VT com fala atriz Juliana Paes e cena da novela; 

APRESENTADOR: E um dos destaques da novela é a cantora Ivete Sangalo que vai dar vida a Maria 

Machadão, a dona do Bataclã.”. (Transcrição de trecho do VT com sonora de Ivete Sangalo e cena da novela 

com a representação do seu personagem). Trecho extraído do telejornal Bahia Meio Dia, edição de 

22/5/2012. 
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Fantástico e a novela Gabriela. O segundo exemplo é a cobertura pelo telejornal da festa 

produzida para promover o concurso do Fantástico130 - A empreguete mais cheia de charme 

do Brasil, associado à promoção da novela com a temática das empregadas domésticas da 

Globo. Além da escalada, o programa exibiu reportagem, com duração de dois minutos e 

vinte e nove segundos, seguida de nota de encerramento. O termo empreguete foi utilizado na 

novela para designar empregada doméstica. A empregada doméstica, moradora de Salvador, 

no bairro popular Peri-peri, é apresentada como celebridade na produção jornalística do Bahia 

Meio Dia131. 

Para Roberto Appel, a vinculação entre telejornalismo da emissora afiliada e a 

promoção de produtos da Rede Globo é parte da estratégia de divulgação da grade de 

televisão tendo em vista a conquista e a fidelidade da audiência.  

Quanto mais ações a Rede Bahia fizer, quanto mais audiência tiverem os programas 

todos locais e da Globo na Bahia, mais alta vai ser a pontuação da Rede Bahia no 

painel nacional de televisão. E isso é muito importante, porque isso viabiliza uma 

série de ações. Então, a importância de você trabalhar esse conteúdo, que a Globo 

entra aqui com os conteúdos, mas há uma relação muito forte para fazer a promoção 

desses conteúdos. Então, você eventualmente está produzindo, o Rede Bahia Revista 

está fazendo matérias ou o Bahia Meio Dia sobre... sobre as novelas, sobre questões 

temáticas de novela. Você faz isso muitas vezes, você apoia e dá mais [...] estimula, 

estimula as pessoas a assistirem cada vez mais. Claro que você não tem como medir 

isso, mas isso é importante dentro de uma [...] de um aspecto de promoção de todos 

os seus produtos para que você possa ter 24 horas o domínio nessa programação e 

liderança de audiência em toda essa programação. (Informação verbal)132. 

 

A fala do diretor de jornalismo manifesta um pensamento dominante na televisão 

comercial brasileira, que segue os parâmetros das Organizações Globo. Concepção e 

elaboração de produtos para obtenção de públicos e, consequentemente, mais publicidade. O 

que reverte em alto faturamento. As Organizações Globo, que incluem, TV Globo, TVs por 

assinatura, revistas e veículos de internet tiveram um lucro líquido em 2012 no valor de R$ 

2,9 bilhões, representando um crescimento de 38% em relação ao ano anterior 

                                                           
130 Fantástico é um programa de variedades da grade de programação da TV Globo, apresentado aos domingos, 

no horário de 20h. 

 
131 A abertura da reportagem tem a seguinte cabeça: “APRESENTADORA: Você já conhece Marilene Machado 

de Jesus? Pois saiba que ela é hoje uma das moradoras mais famosas do bairro de Peri-peri, aqui em 

Salvador. Tudo isso graças ao concurso “A empreguete mais cheia de charme do Brasil” realizado pelo 

Fantástico. Marilene já é a primeira finalista.  

APRESENTADOR: E com uma vaga já garantida na final, Marilene foi recebida como uma celebridade no 

bairro onde mora. A repórter Renata Menezes acompanhou essa recepção preparada pelos vizinhos para a 

empregada doméstica mais famosa da Bahia.” (Trecho extraído de gravação doméstica da edição do Bahia 

Meio Dia, em 3/7/2012).  

 
132 Trecho da entrevista realizada com o diretor de jornalismo da TV Bahia, Roberto Appel, na sede da emissora, 

no bairro da Federação, em Salvador, Bahia, em 13/6/2013. 
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(FATURAMENTO..., 2013; ANEXO DD; EE). Os negócios rentáveis se tornaram viáveis 

com a formação de uma rede de emissoras afiliadas e de retransmissoras de televisão sob o 

comando centralizador da Rede Globo.  

O modelo de rede segue o do estadunidense National Broadcasting Company 

(NBC), permitindo que emissoras afiliadas ao sistema sejam produtoras de notícias e que 

essas veiculem a sua grade de programação nacional produzida nos centros de produção 

localizados no Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo são 121 emissoras de televisão com 

cobertura em 99,43% dos municípios brasileiros. São 116 emissoras afiliadas e cinco 

emissoras próprias (MUNHOZ, 2008). As emissoras próprias são denominadas praças pelo 

sistema Globo e estão localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito 

Federal (Brasília) e Pernambuco. 

Fazer parte do Sistema Globo de Televisão implica rigorosos contratos com as 

emissoras afiliadas incluindo definição e controle da grade de programação pela emissora 

central –, no caso a grade de programação local pode ser alterada se houver interesse da 

emissora central – além de relações comerciais que implicam divisão de lucros com regras 

para venda de horários comerciais na grade de programação. Os intervalos comerciais seguem 

um esquema de propaganda denominado intervalo inteligente, ou seja, a definição prévia da 

sequência dos comerciais por temática a serem veiculados como narrativa linear com início, 

meio e fim, além da concepção e padronização de telejornalismo, incluindo produção e gestão 

e treinamento, o Projeto de Desenvolvimento do Telejornalismo das Afiliadas (PRODETAF), 

bem como indicação do profissional para o gerenciamento do jornalismo (MUNHOZ, 2008). 

No caso da TV Mirante, o atual diretor de jornalismo foi indicado diretamente pela TV Globo. 

Com trajetória profissional iniciada no jornalismo impresso seguindo depois para o 

jornalismo da TV Globo em 1994, acumulando depois experiência em assessoria política, 

direção de emissoras de rádio e retornando à Rede Globo, assumiu a direção do jornalismo da 

TV Mirante: “[...] a Globo novamente me trouxe de volta, e me mandou para o Maranhão, 

onde eu estou há cinco anos e meio também como diretor de Jornalismo.” (Informação 

verbal)133, declarou Roberto Prado. 

O diretor de jornalismo da TV Bahia Roberto Appel também iniciou a sua carreira 

profissional no jornalismo impresso, migrando, posteriormente, para o jornalismo televisivo. 

                                                           
133 Trecho da entrevista com o diretor de jornalismo da TV Mirante, Roberto Prado, em 15/8/2013, na sede da 

TV Mirante, em São Luís (APÊNDICE J). 
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Foi diretor de jornalismo da rede regional RBS TV, na região Sul do Brasil, e de lá para a 

Região Nordeste, em Aracaju, já na Rede Globo.  

 

Depois para a Globo eu fui fazer um trabalho aqui no Nordeste, fiz um trabalho em 

Aracaju dois anos e depois vim aqui, aqui para a TV Bahia, onde já estou agora 

fechando treze anos na direção do Jornalismo, né. E procurando fazer cada vez mais 

uma televisão capaz, uma televisão que realmente agrade, uma televisão que tenha 

cada vez mais esse aspecto da [...] da diversidade, com muita ética, com muito 

respeito, com muita adequação, né, a isso, com muito [...] assim com muita [...] com 

valorização do [...] com valorização do grupo, promovendo as pessoas, valorizando 

as pessoas, dando oportunidade para as pessoas, capacitando. (Informação verbal)134. 

 

Nesta dimensão de produção de jornalismo televisivo por empresa privada de 

comunicação situa-se a concepção de popular e de expressões da cultura popular 

conservadora de uma dada ordem social e cultural, uma vez que a televisão, no Brasil, 

origina-se da sociedade historicamente constituída de relações de poder sócio-político-

econômico-cultural. A televisão surge nos anos 1950 e se mantém na atualidade, regulada por 

uma lógica comercial, em que produção, distribuição, circulação e consumo também 

corroboram e (re)configuram a política cultural conservadora da ordem social vigente, 

propondo um modelo favorável aos interesses de grupos políticos e econômicos. 

Politicamente estratégico para a formatação da sociedade de massa e economicamente 

rentável mediante a intervenção direta do Estado brasileiro com investimentos estruturais para 

esse tipo de comunicação de massa sob um marco regulatório não favorável à instituição de 

política pública de comunicação, mas à exploração empresarial de comunicação (BOLAÑO, 

2005). 

 

4.2 Regionalização do jornalismo televisivo: a experiência de rede da TV Globo  

 

A formação de redes regionais de televisão no Brasil inicia nos anos 1980, década 

que se destaca pelos avanços tecnológicos e pela internacionalização da América Latina135. 

Essas mudanças não foram acompanhadas por uma política pública de comunicação, apesar 

das tentativas formuladas por setores da sociedade civil em vários países da América Latina. 

                                                           
134 Trecho da entrevista com o diretor de jornalismo da TV Mirante, Roberto Prado, em 15/8/2013, na sede da 

TV Mirante, em São Luís. 

 
135 Conforme Festa e Santoro (1991, p. 180): “No campo das comunicações, os anos 80 foram marcados pelo 

maior avanço da história latino-americana. Assistimos a um aumento singular do número de emissoras de 

televisão, o lançamento de satélites domésticos, o enlace mundial de satélite, a implantação e inserção na 

rede mundial de transmissão de dados, a introdução da TV a cabo, da TV por assinatura, a abertura de 

emissoras em UHF, a formação de redes regionais de televisão, a introdução de parabólicas em todos os 

países, e a entrada indiscriminada de equipamentos de telecomunicações e de radiodifusão por intermédio das 

corporações internacionais, com o beneplácito da maioria dos governos e apesar das leis e protecionismos.” 
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Houve crescimento das networks, emissoras locais e regionais, consolidação de monopólios 

nas esferas nacional, regional e local. A esfera local tem ligação clara com poderes políticos. 

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, alguns avanços foram assegurados, dentre os 

quais a produção regionalizada da cultura e da informação (FESTA; SANTORO, 1991). 

O processo produtivo na televisão vinha sendo favorecido a partir do final dos 

anos 1960 e anos 1970, como o aparecimento do videoteipe, câmeras mais leves, introdução 

da cor, maior investimento para formação e qualificação de pessoal, reestruturação na divisão 

de trabalho com a criação de departamentos segmentados e transmissão da programação em 

rede nacional (BORELLI, 2005). 

É preciso situar historicamente a dinâmica da economia no Brasil dos primórdios 

da regionalização da televisão com o programa de investimentos públicos nos anos 1970, pelo 

governo da ditadura militar de Ernesto Geisel (1974-1979), às custas, em grande parte, do 

endividamento externo. “Assim, o Brasil chega ao final da década de 70 como a oitava 

economia e mais diversificada base industrial do mundo.” (ARAÚJO, 2000, p. 12). Os 

megaprojetos, segundo estudos apontados pela autora, indicam que a estratégia de dinâmica 

regional impunha nova tendência: “[...] interromper a forte concentração de investimentos, e, 

portanto, do dinamismo econômico na Região Sudeste.” (ARAÚJO, 2000, p. 12). Além das 

políticas regionais compensatórias do governo federal, Araújo cita também a política de 

investimento das grandes estatais, dentre as quais, Telebrás, Eletrobrás, Petrobras, Vale do 

Rio Doce, impulsionando “[...] uma ‘modesta desconcentração regional’ ao estimularem a 

ampliação de bases produtivas fora do foco dinâmico do Sudeste.” (ARAÚJO, 2000, p. 13).  

No caso da televisão brasileira, o Estado – a quem compete privativamente o 

poder de explorar a radiodifusão e televisão136 – assegura a infraestrutura e concede à 

iniciativa privada a exploração dos serviços, afastando-se da função de regulação de serviços 

públicos dessa natureza, colaborando para a concentração de propriedade e de audiência, 

possível inibição de ambiente concorrencial no mercado televisivo com a formação de 

oligopólios (SIMÕES; MATTOS, 2005). É o caso da TV Globo, inaugurada em 1965, sob a 

vigência da lei que criou o Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), que não efetivou o 

marco regulatório.  

                                                           
136 A lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, institui o CBT, definindo o papel da União na condição de regulador 

e explorador, direto ou mediante concessão à iniciativa privada, do serviço de radiodifusão sonora e o de 

televisão. Com a lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, é instituída a Lei Geral de Telecomunicações, havendo, 

a partir de então, separação entre as noções de radiodifusão e telecomunicações (SIMÕES; MATTOS, 2005). 
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[O Estado através do CBT] Mediando relações, quase sempre de natureza 

clientelista, proporcionou a ela [TV Globo] a energia necessária para se transformar 

na potência econômica e política que ostenta hoje. Nesse ambiente, a Rede Globo se 

desenvolveu; baseada em uma forma de regulação que se tem mostrado propensa ao 

surgimento de grupos hegemônicos; próxima a uma regulação no nível do mercado, 

em que, no vácuo de regras que inibam a ausência de competividade, surgem as 

concentrações oligopolistas, que se intensificaram nas últimas décadas. (SIMÕES; 

MATTOS, 2005, p. 41-42). 

 

Nos anos de 1970, a TV Globo deu início ao seu processo de expansão, fazendo 

uso da infraestrutura da Rede Nacional de Telecomunicações –, inaugurada em 1967 – para 

lançar, em 1969, o Jornal Nacional, o primeiro programa da televisão brasileira em rede 

nacional e padrão de televisão e de telejornalismo (SIMÕES; MATTOS, 2005). Como lembra 

Barbosa e Ribeiro (2005), quando estreou o Jornal Nacional, a TV Globo já possuía, além da 

emissora no Rio de Janeiro, estações em São Paulo e Belo Horizonte. Em 1971, a empresa 

chegou a Brasília, com transmissões para Goiânia e outras cidades de Goiás. Em 1972, foi 

inaugurada a TV Globo em Recife (PE), com um sinal que atingiria outros estados do 

Nordeste.  

Esse modelo de televisão se ramificou nos estados e está na base da formação de 

empresas de comunicação com características de oligopólios regionais. A concentração de 

propriedade envolveu a propriedade cruzada. Venício Lima explica, em entrevista, que a 

propriedade cruzada se forma quando, no mesmo mercado, concentram-se, sob o poder de um 

mesmo grupo, concessões de rádio e televisão, tv por assinatura e um portal por internet 

(VALENTE, 2010)137, por exemplo. Considera-se, ainda, a existência da associação ao capital 

de outras áreas econômicas. O cruzamento de capitais e de interesses diversos também passa 

pela produção de conteúdos, integrando de forma horizontal e vertical realizadores, artistas, 

profissionais do jornalismo televisivo em associação com forças de trabalho e interesses de 

outros segmentos da economia.   

Estudos apontam que, em meados dos anos 1990, a direção de jornalismo da TV 

Globo, sob o comando de Evandro Carlos de Andrade, investiu no “[...] jornalismo 

investigativo e baseado no fait divers.” (BARBOSA; RIBEIRO, 2005, p. 220).  A reforma 

enveredou pela ideia de televisão como prestadora de serviço, por intermédio do 

telejornalismo. Assistiu-se a um aumento de matérias jornalísticas pautadas nas queixas e 

reclamações do povo, colaborando assim para reforçar a concepção de telejornalismo como 

mediador entre o público e o poder.  

                                                           
137 O autor trata da questão da propriedade cruzada em entrevista à revista Carta Maior, sob o título Regulação 

da mídia não tem nada a ver com censura (VALENTE, 2010; ANEXO TT). 
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Os telejornais do conglomerado Globo estruturaram-se em um formato que 

representa e apresenta a pluralidade do mundo real em imagens, textos e sonoridades da 

violência presentificada no cotidiano das classes populares ao lado de curiosidades, 

amenidades e sugestões de estilos de vida, materializando “[...] uma instantaneidade singular 

que inibe, a princípio, o retorno do pensamento e a pausa necessária à reflexão.” (BARBOSA; 

RIBEIRO, 2005, p. 221).  

A experiência do jornalismo comunitário começou em São Paulo, segundo 

depoimento do jornalista Amauri Sérgio Soares à Valquíria Kneipp (2008). Com trajetória na 

equipe do Jornal Nacional, Soares conta que foi designado para assumir a direção de 

jornalismo da TV Globo, em São Paulo. Fez mudanças no setor e desenvolveu o projeto de 

jornalismo comunitário, um jornalismo mais humanizado e mais informal, de acordo com o 

depoimento do jornalista. Kneipp informa que a proposta foi desenvolvida, inicialmente, com 

as emissoras de televisão do interior de São Paulo, implicando em contratação de pessoal, 

treinamento e compra de equipamentos. A etapa seguinte do projeto jornalismo comunitário 

na Globo foi na região metropolitana de São Paulo (ANEXO AA). 

A Rede Globo também informa, no sítio Memória Globo, que em 1998, a primeira 

edição do SPTV foi ampliada para 40 minutos (ANEXO Y; Z). O telejornal trouxe alterações 

no formato e inseriu o quadro denominado Fiscal do Povo, com a participação do repórter 

Márcio Canuto, originário da afiliada em Alagoas. Registre-se que o formato popularesco do 

quadro tem como precedência imediata o sensacionalismo do telejornal Aqui Agora, do SBT, 

que estreou em 1991, ficando no ar até 1997 (KNEIPP, 2008).  

Conforme informações disponíveis no Memória Globo, a experiência com 

jornalismo comunitário começou em 1990 no telejornal São Paulo Já. Mas a consolidação do 

conceito dar-se-ia, de acordo com a emissora, no SPTV 1ª edição, telejornal produzido e 

exibido no estado de São Paulo. A proposta do projeto jornalismo comunitário, segundo o 

jornalista Amauri Soares, incidiu em  

[...] fazer dos telejornais da TV Globo um canal de comunicação entre as 

comunidades e as autoridades públicas, um espaço para a discussão e busca de 

soluções de problemas da população; documentar as dificuldades de exercer a 

cidadania numa região metropolitana grande e populosa como São Paulo; e mostrar 

os hábitos, comportamentos, manias e modismos dos moradores, para que eles se 

vissem retratados nos telejornais. (HISTÓRIA..., 2013).  

 

O Memória Globo também ressalta a abertura de um espaço para denúncias contra 

órgãos governamentais, empresas e concessionárias de serviços públicos. Esclarece que fora 

bastante alto o índice de solução de problemas apresentados no telejornal. O SPTV – 1ª 

edição influenciou telejornais locais de outros estados e também das afiliadas, que passaram a 
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investir em informações sobre cidadania, prestação de serviço e utilidade pública. A 

concepção de jornalismo comunitário do projeto SPTV – 1ª edição também influenciou a 

produção dos telejornais de rede nacional, dentre os quais o Jornal Nacional (HISTÓRIA..., 

2013).  

Segundo o sítio Memória Globo, em janeiro de 1983, a Rede Globo ampliou a sua 

cobertura jornalística, investindo na produção regionalizada de telejornalismo. Foi quando 

estrearam os telejornais RJTV, SPTV, MGTV, NETV e DFTV, respectivamente no Rio de 

Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal, emissoras próprias do 

Sistema Globo138. 

Desde 1971, a Rede Globo inseriu na sua grade de programação o Jornal Hoje, no 

formato revista eletrônica, reunindo noticiário, entretenimento e agenda cultural (ANEXO 

CC). Com veiculação de segunda a sábado, em geral no horário das 13h15, antecedendo os 

telejornais locais, o Jornal Hoje possui três blocos intercalados por dois intervalos de 

comerciais, totalizando 30 minutos de duração, em média. Apresentado por dois jornalistas, 

sendo um homem e uma mulher, o formato é adotado nos telejornais locais em análise, 

compondo a tríade noticiosa no tradicional horário do almoço na grade de programação de 

rede e local. 

O Jornal Hoje apresenta-se não como jornalismo popular, mas como prestador de 

serviço público. Ressalte-se, no entanto, que o modelo de televisão brasileira surge e se 

mantém pelo financiamento publicitário público e privado. A emissão Jornal Hoje investe 

como espaço de prestação de serviço público139 para a audiência, desde sua estreia, tendo por 

alvo principalmente as mulheres e os jovens.  

Observa-se que há interesses econômicos por trás do chamado processo de 

produção regionalizada pela Rede Globo, cujo período é o mesmo da implantação da televisão 

a cabo, televisão por assinatura, sistema de televisão paga, no Brasil. A lei da televisão a cabo 

sancionada em 1995, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), teria sido 

protelada desde a década anterior, com interferência política dos agentes da mídia hegemônica 

                                                           
138 A proposta dos telejornais, segundo Memória Globo “[....] era conferir maior identidade ao noticiário local, 

até então incorporado aos telejornais Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo.” (HISTÓRIA..., 2013, grifo 

do autor).  
139 O sentido de serviço público é apontado por telespectadores, de acordo com pesquisa comparativa, citada por 

Sérgio Miceli (1991), sobre a recepção dos meios de comunicação de massa, feita em cinco capitais latino-

americanas (Santiago, Buenos Aires, Cidade do México, São Paulo e Lima). Na análise, o autor chama a 

atenção para o fato de se destacar percentuais expressivos que consideram a televisão e a mídia impressa 

como prestadoras de serviço público, portanto, serviços prestados à coletividade.  
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personificando os interesses da Rede Globo, tendo em vista preservação dos seus negócios 

ante o temor de migração da audiência TV aberta para a TV a cabo (SIMÕES, 2006). 

O fenômeno da regionalização como fator de sobrevivência da televisão aberta 

tem também como referência o trabalho de Rogério Bazi, conforme Simões (2006). Aponta, 

ainda, manobras políticas para o atraso na legislação da TV paga, com base em declaração da 

diretora-geral das Organizações Globo, Marluce Dias da Silva, em favor da regionalização da 

produção140, na Feira de Eventos e Projetos Regionais, realização anual desde 1997 para 

incentivar as afiliadas a produzirem “[...] eventos/produtos televisivos regionais que sirvam 

tanto para movimentar o mercado local quanto para serem veiculados em rede nacional de 

telejornalismo.” (SIMÕES, 2006, p. 137). O autor referenda a tese da regionalização e 

estratégia de sobrevivência da televisão aberta, de forma casuística, no processo de patente do 

termo regionalização pela TV Globo do Rio de Janeiro junto ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI).  

No Brasil recente, estudos mostram a configuração de um novo contexto 

socioeconômico e cultural dos segmentos que compõem a maioria da população. Pesquisa da 

Fundação Getúlio Vargas aponta a redução da desigualdade social no país nos anos 2000. 

Entre os anos 2001 e 2009, a desigualdade medida pelo Índice de Gini141 teve registro de 

queda o que implicou em elevação da renda para 69% dos mais pobres. O documento mostra 

também números favoráveis às pessoas consideradas pobres no Nordeste. Nesta região, a 

renda subiu 41,8% contra 15,8% do Sudeste. 

De maneira geral, a renda de grupos tradicionalmente excluídos, como negros, 

analfabetos, mulheres, nordestinos, moradores das periferias, campos e construções 

cresceu mais no século XXI. Tendência contrastante com a de países desenvolvidos 

e a de emergentes onde a desigualdade cresce a olhos vistos. Mais do que o país do 

futuro entrando no novo milênio, o Brasil, último país do mundo ocidental a abolir a 

escravatura, começa a se libertar da herança escravagista. (NERI, 2011, p. 16). 

 

                                                           
140 A declaração da diretora-geral das Organizações Globo favorável à regionalização foi dada durante Seminário 

Para onde vai a TV aberta, promovido em maio de 2000, pelo grupo de televisão RBS, no Teatro do Sesi, 

em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (SIMÕES, 2006). 

 
141 Adota-se a definição do Índice de Gini conforme Wolffenbüttel (2004, p. 80), a seguir transcrito: “[...] criado 

pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em 

determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Numericamente, varia de zero a um [...] O valor zero representa a situação de igualdade , ou seja, todos têm a 

mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na 

prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. No Relatório de 

Desenvolvimento Humano 2004, elaborado pelo PNUD, o Brasil aparece com Índice de 0,591, quase no final 

da lista de 127 países.” 
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Marcio Pochmann (2012) apresenta um estudo valioso sobre o que ele chama de 

movimento geral da estrutura do Brasil no qual constata que, ao contrário dos períodos 

anteriores de crescimento econômico, notadamente entre 1960 e 1980, o país registrou, entre 

2004 e 2009, uma redução na desigualdade social e uma maior participação dos rendimentos 

do trabalho na renda nacional142. Crescimento econômico combinado com desenvolvimento 

social que atingiu as classes populares, ou seja, trabalhadores do setor terciário com 

remuneração de até 1,5 salário mínimo mensal. A mobilidade social está relacionada à “[...] 

elevação do valor real do salário mínimo e massificação da transferência de renda”, o que 

provocou “[...] fortalecimento das classes populares assentadas no trabalho.” (POCHMANN, 

2012, p. 10). Essa movimentação na base da pirâmide social, que deu impulso à economia 

brasileira, passou a ser classificada, por uma parte dos intelectuais e da mídia tradicional 

(imprensa, rádio, televisão), como o surgimento de uma nova classe média. Pochamann refuta 

essa ideia e avalia possíveis interesses de classe por trás desse pensamento. 

Talvez não seja bem um mero equívoco conceitual, mas expressão da disputa que se 

instala em torno da concepção e condução das políticas públicas atuais. A 

interpretação de classe média (nova) resulta, em consequência, no apelo à 

reorientação das políticas públicas para a perspectiva fundamentalmente mercantil. 

Ou seja, o fortalecimento dos planos privados de saúde, educação, assistência e 

previdência, entre outros. Nesse sentido, não se apresentaria isolada a simultânea 

ação propagandística desvalorizadora dos serviços públicos (Sistema Único de 

Saúde, a educação e a previdência social). (POCHMANN, 2012, p. 11).  

 

 Acompanha-se a definição de classes populares que movimentou a economia 

brasileira, conforme argumentos de Pochmann (2012). No entanto, a televisão referendou a 

ideia de classe C como parte de uma estratégia midiática voltada para incentivar o consumo. 

Tanto que a nova configuração socioeconômica e cultural repercutiu também no consumo 

midiático. O crescimento no consumo de TV paga é atribuído à expansão das classes 

populares, agora denominada de classe C143, por segmentos das indústrias culturais, 

classificando a maioria em termos de renda, perfil social e de consumo de bens simbólicos. 

Registre-se que, aqui, predomina a concepção de popular como o outro, a turba. Agora com 

                                                           
142 Pochmann (2012) registra a queda na participação do rendimento do trabalho na renda nacional de 11,7% 

entre 1960 e 1980. Entre 1981 e 2003, foi maior a queda: 23%. A partir de 2004 há mudança: a participação 

do rendimento do trabalho na renda nacional subiu 14,8% e o grau de desigualdade na distribuição de renda 

do trabalho reduziu 10,7%. 
143 Diversas informações sobre o consumo nas classes populares e as estratégias de venda dos conglomerados 

midiáticos são indicativas do acontecimento, facilmente encontradas na internet (Exemplo: reportagem da 

Exame.com. Disponível em:<http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/classe-c-e-nova-consumidora-de-

tv-paga-no-brasil> (ANEXO UU); do Estadão. Disponível 

em:<http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+tecnologia,sony-sobe-na-laje-para-vender-para-a-

classe-c,91168,0.htm>. (ANEXO VV)). 

 

http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/classe-c-e-nova-consumidora-de-tv-paga-no-brasil
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/classe-c-e-nova-consumidora-de-tv-paga-no-brasil
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+tecnologia,sony-sobe-na-laje-para-vender-para-a-classe-c,91168,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+tecnologia,sony-sobe-na-laje-para-vender-para-a-classe-c,91168,0.htm
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maior poder aquisitivo e, portanto, competência para indicar preferências em termos de 

consumo de produtos midiáticos.  

Cortejada pelas emissoras de televisão, a classe C144 tem sido apontada pelos 

dirigentes de emissoras de televisão como motivadora das últimas mudanças ocorridas nos 

produtos midiáticos. Alterando gêneros de ficção e de não-ficção, a Rede Globo promoveu, 

em 2011, mudanças para melhorar os índices de audiência dos telejornais, até então em queda 

(ANEXO GG). Para isso, trocou apresentadores nas bancadas dos telejornais, incluiu um 

comentarista policial, passando a priorizar pautas de interesse das classes populares (GOMES, 

2011). Fazer produtos com foco em públicos segmentados, para os da classe alta e os das 

classes populares, principalmente para o público das classes C, D, E sempre presente no 

discurso de quem comanda o segmento de TV. Por conta desta visão, as classes populares 

ganharam mais espaço na televisão com representações do jeito de ser desse segmento, 

justificando, assim, a decisão da direção da Rede Globo em promover ajustes na sua 

programação para que as classes populares se reconheçam nos telejornais 145. 

O formato de variedades no telejornalismo representa uma opção para manter-se 

na dianteira com as classes populares. É o que se verifica na grade de programação da TV 

Bahia com o telejornal Bahia Meio Dia, uma espécie de revista eletrônica com a inclusão de 

notícias do tipo classificadas como mais densas (hard) e mais leves (soft). O espelho de uma 

edição do programa comporta desde reportagens sobre violência (morte ou acidente no 

trânsito, assassinato), infraestrutura urbana, saúde e educação à entrevista no estúdio com um 

artista, banda de música local com público cativo. O formato, segundo Appel, visa contemplar 

todos os telespectadores ao mesmo tempo, ou seja, de diferentes classes sociais. Em outras 

palavras, a concepção de classes sociais está atrelada ao formato e conteúdo do telejornal que 

pretende, a cada edição, assumir o papel de prestador de serviço para a comunidade – termo 

associado às classes populares em relação de confronto às políticas de governos ou ausência 

de políticas – e, ao mesmo tempo, oferecer entretenimento. 

 

                                                           
144 Mantemos o termo classe C, conforme os usos da imprensa sobre esse fenômeno de crescimento econômico, 

embora se concorde com o entendimento de Marcio Pochmann (2012). 

 
145 Examina-se que o diretor-geral da Rede Globo, Otácvio Florisbal (ANEXO FF), justifica o interesse da TV 

Globo pelas classes populares, conforme trecho da seguinte citação noticiosa: “[...] a gente [Rede Globo] tem 

que ir, principalmente nos telejornais locais, ao encontro deles. Eles têm que ver a sua realidade retratada nos 

telejornais. Eles querem ter uma linguagem mais simples, para entender melhor.” (STYCER, 2011). 
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4.3 Emissoras da Rede Globo no Nordeste: narrativas jornalísticas da TV Bahia e da TV 

Mirante 

 

A produção noticiosa que caracteriza o jornalismo profissional é constituída por 

relatos elaborados, por histórias do cotidiano recontadas pelos jornalistas sob diferentes 

formatos, obedecendo a normas específicas de cada meio de comunicação, seja, impresso, 

audiovisual ou multimídia. São esses formatos e conteúdos de histórias que caracterizam as 

narrativas jornalísticas. São compreendidas como realidades construídas (TUCHMAN, 1999), 

orientadoras e inspiradoras de conversas (PARK, 2002), ou como relatos que dão conta “[...] 

do que aconteceu, da ocorrência de fatos, de acontecimentos, ações e palavras que tiveram 

lugar recentemente.” (RODRIGUES, 1996, p. 2). Considera-se, portanto, que o termo 

narrativa jornalística é pertinente aos propósitos desta pesquisa, uma vez que são analisadas 

reportagens televisivas nas quais se identificam fragmentos da realidade contados como 

histórias por jornalistas. Neste sentido, estão postas as tensões e contradições da atualidade 

social e cultural, por intermédio de textos, vozes e imagens recortadas e inseridas no telejornal 

diário, uma narrativa tecida com pequenas histórias do cotidiano, com diversas vozes 

aglutinadas e reorganizadas no espaço televisivo como atualidade. 

Antes de iniciar a abordagem sobre a TV Bahia e a TV Mirante, ambas afiliadas 

da Rede Globo de Televisão nos estados da Bahia e Maranhão, respectivamente, situa-se 

historicamente o modelo de televisão Globo a partir de Recife, Pernambuco, onde está 

localizado o comando de televisões da Região Nordeste, denominada Globo Nordeste. 

Integrante das Organizações Globo com sede na cidade de Recife (PE), a Rede 

Globo Nordeste produziu o primeiro telejornal denominado JH, uma versão local do Jornal 

Hoje, produção da emissora do Rio de Janeiro e que ia ao ar em cadeia nacional. O JH – local 

da Rede Globo Nordeste estreou em 24 de abril de 1972, “[...] tendo como primeiros 

apresentadores os jornalistas pernambucanos Maria Anunciada e Roberto Nogueira.” 

(NETV..., 2013). De acordo com Kneipp (2008), Recife começou a receber as imagens da TV 

Globo, através do canal 13, em 21 de abril de 1972.  

Em junho de 1983, o JH – local passou a se chamar NETV – 1ª Edição, veiculado 

no horário de 12h40, com a produção de noticiário, entrevistas de estúdio e agenda cultural 

(NETV..., 2013; ANEXO BB). O formato vem se mantendo até o momento. O telejornal 

também tem a inserção de quadros e destaca em suas memórias o quadro denominado Canto 

do Ariano, com Ariano Suassuna (ANEXO RR). 
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Poeta, escritor e teatrólogo, Ariano Suassuna tem sua vasta produção intelectual 

registrada em gêneros que dialogam com a literatura, teatro, música e cinema146. Suas obras 

tornaram-se conhecidas do grande público por intermédio do cinema e da televisão. Entre 

1999 e 2006, Ariano Suassuna foi personagem dele mesmo no quadro Canto do Ariano, 

produzido pela TV Globo Nordeste para o telejornal NETV – 1ª edição. O repertório de 

Ariano Suassuna no telejornal foi considerado no portal G1.com como “[...] um espaço para 

expor pensamentos, memórias da juventude, casos curiosos e homenagear personalidades da 

literatura, da música e das artes plásticas.” (O CANTO..., 2014). Ainda de acordo com a 

notícia do portal, o escritor falava para o público através da televisão, sentado em uma 

cadeira, na maioria das vezes, em um cenário que era a sua própria casa, na Zona Norte da 

cidade de Recife. 

A sua participação no NETV – 1ª Edição foi assim definida por Suassuna: “Era 

um trabalho prazeroso. Um trabalho de defender a cultura brasileira.” (NO RECIFE..., 2012).  

A relação entre arte e televisão e o entendimento dos padrões e linguagem televisiva é assim 

analisada por Suassuna. 

Eu trabalhei esse tempo todo com a Rede Globo Nordeste e por isso, talvez, eu tenha 

uma compreensão muito grande para o fato de que uma empresa de televisão é uma 

empresa. Então, ela não pode ser uma obra de arte 24 horas por dia. O que acho é 

que é possível conciliar a qualidade artística com as necessidades de uma empresa. E 

eu espero que a Rede Globo em geral, e a minha querida Rede Globo Nordeste, em 

particular, consiga isso’ concluiu. (NO RECIFE..., 2012)147. 

 

Durante sete anos, o escritor ocupou pelo menos dois minutos por semana o 

quadro televisivo para contar causos e emitir opiniões sobre cultura (BEZERRA, 2005).  A 

veiculação do quadro foi estendida aos canais de televisão paga Multishow e Canal Brasil148.  

                                                           
146 Os sentidos de representações da cultura popular, tidas como originais, autóctones, estão na obra de Suassuna 

– o criador do movimento cultural denominado Movimento Armorial, que surgiu no Recife nos anos 1970. A 

arte armorial tem relação direta com a literatura popular do Nordeste, particularmente, com os folhetos que 

circulam nas feiras, segundo Idelette Muzart Fonseca dos Santos (2009). A literatura de cordel é fonte de 

inspiração para outras expressões artísticas como “[...] a poesia narrativa de seus versos, a xilogravura de 

suas capas, a música (e o canto) de suas estrofes.” (SANTOS, 2009, p. 13-14). O pensamento de Suassuna 

influenciou artistas, serviu de base para a política cultural em Recife, produções de cinema, gêneros de ficção 

televisiva, cinema (SANTOS, 2009), e, mais recentemente, para o telejornalismo sob o formato de contar 

causos (NERCOLINI; BEZERRA, 2009), ou seja, um modo de expressão da oralidade nordestina. 

 
147 Ariano Suassuna foi também o protagonista da série Folia Geral, sobre o carnaval, produzido pela Rede 

Globo Nordeste, sob a direção de Luís Fernando Carvalho, no ano 2000 (BEZERRA, 2005). 

 
148 Os canais Multishow e Canal Brasil fazem parte da operadora Sky, considerada a maior operadora da 

tecnologia de DTH (direct to home - direto para casa). Segundo Possebon (2007, p. 291), a Sky “[...] tem 

como sócio minoritário, mas com poderes de decisão e veto em relação ao conteúdo, o grupo Globo. O 

controlador é a News Corp., de Rubert Murdoch. A fusão entre DirectTV e Sky foi concretizada em junho de 

2006 e estará completa até o começo de 2007.” 
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Outra marca do telejornalismo em Recife passa pela concepção de jornalismo 

comunitário como parte da linha editorial das afiliadas da Rede Globo no Nordeste brasileiro. 

No caso de Recife, cidade-sede da Globo Nordeste, a prática está presente no telejornal NETV 

– 1ª Edição149.  Uma das características marcantes do telejornal, exibido no horário de meio 

dia, apresenta-se na estratégia narrativa de prestador de serviço público. O telejornal reforça o 

papel da Rede Globo Nordeste como mediadora entre a população e governos. Produz 

reportagens, com várias entradas ao vivo dos repórteres, a partir de queixas de cidadãos de 

bairros populares relativas a obras de infraestrutura urbana, como falta de pavimentação de 

vias públicas, manutenção de praças públicas, terminais de transporte coletivo, coleta de lixo, 

saneamento, abastecimento de água, etc. O telejornal instituiu um calendário. Usado 

simbolicamente para controle de prazos de cumprimento das obras por parte dos governos 

locais como parte da narrativa noticiosa, o recurso é explorado imageticamente como marca 

do programa. O compromisso com a população está no discurso dos apresentadores, dos 

repórteres e é repetido pelos entrevistados. “A obra foi concluída graças à Rede Globo.” 

(Informação verbal)150, disse a dona de casa durante sonora da reportagem151. O telejornal faz 

mediação também na área da saúde, conseguindo equipamentos e medicamentos para 

telespectadores, como na edição exibida em 6/1/2012.  

O acompanhamento do andamento de obras urbanas apresenta-se nas edições 

analisadas como característica que se aproxima do jornalismo temático, dada sua prevalência 

no programa. O noticiário relativo a crimes, acidentes de trânsito, manifestações populares 

como atos públicos são geralmente enquadrados como notas cobertas. A agenda cultural 

prioriza os eventos e expressões artísticas da indústria cultural152. 

 

4.3.1 TV Bahia e narrativas do telejornal Bahia Meio Dia 

 

Afiliada da Rede Globo, a TV Bahia pertence à família de Antônio Carlos 

Magalhães, ex-governador do Estado, desde 1987153. Inaugurada no dia 10 de março de 1985, 

                                                           
149 A análise preliminar do NETV – 1ª Edição compreende o período de 3 a 7/1/2012. 

 
150 A referência é do segundo bloco da edição do telejornal NETV – 1ª Edição, exibida em 5/1/2012. 

 
151 A referência é o segundo bloco da edição do telejornal NETV – 1ª Edição, exibida em 5/1/2012. 

 
152 A referência da análise são as edições do telejornal NETV – 1ª Edição, exibidas nas seguintes datas: 4/1/2012, 

5/1/2012, 6/1/2012, 7/1/2012. 

 
153 Ex-governador da Bahia, ex-presidente do Senado e ex-ministro das Comunicações durante o governo do 

então presidente José Sarney (1985-1990), Antônio Carlos Magalhães teria influenciado no adiamento da 
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a TV Bahia foi, inicialmente, afiliada da TV Manchete (ANEXO II). De acordo com matéria 

publicada na edição da revista Isto É, a família Magalhães  

[...] conseguiu tirar da concorrente Aratu o precioso contrato de retransmissão da 

Rede Globo. Uma CPI no Congresso chegou a investigar a denúncia de que a 

concessão foi uma compensação por serviços prestados pelo senador à Globo 

quando foi ministro das Comunicações no governo José Sarney. Com uma canetada, 

o cacique pefelista suspendeu o pagamento de uma dívida de US$ 30 milhões da 

Telebrás com a NEC do Brasil, do empresário Mário Garnero. Asfixiado 

financeiramente, Garnero acabou vendendo o controle da empresa a Roberto 

Marinho. Com dono novo, a Telebrás quitou imediatamente a dívida. (EVELIN; 

PEDROSA, FILGUERAS, 1999; ANEXO III). 

 

A televisão começa na Bahia com as transmissões da TV Itapoan em 19 de 

novembro de 1960, como parte do processo de expansão da cadeia de meios de comunicação 

do empresário Assis Chateaubriand. A rede dos Diários Associados em Salvador, naquele 

momento, era integrada pelos jornais Diário de Notícias e Estado da Bahia e pela emissora de 

rádio Sociedade da Bahia. 

Afiliada da TV Tupi, a televisão demorou a chegar na Bahia, tendo exibições em 

caráter experimental nos dias 8 e 9 de dezembro de 1956. A programação do primeiro dia 

incluiu a transmissao da missa da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia 

(SPANNENBERG et al., 2012)154, por ocasião dos festejos da santa padroeira da Bahia. 

A cerimônia de inauguração da TV Itapoan155 teve as bênçãos do cardeal Augusto 

Álvadro da Silva, da Igreja Católica. A primeira transmissão externa aconteceu no dia 20 de 

novembro, numa missa realizada na Igreja do Bonfim. Fatos históricos como esses sinalizam 

o poder da Igreja Católica na Bahia e sua relação de proximidade com a televisão.  

Telejornal, assim se chamava a primeira produção jornalística para a televisão na 

Bahia que contava com transmissão ao vivo. O Repórter Esso, da TV Tupi, também teve 

versão baiana, seguindo as mesmas normas e roteiro da emissora carioca (SOUZA FILHO, 

2011). 

A TV Globo chegou à Bahia em 15 de março de 1969, com a inauguração da TV 

Aratu. Concorrente da TV Itapoan, a TV Aratu investiria em ações de proximidade com os 

                                                                                                                                                                                     
regulação da televisão a cabo no Brasil, considerando-se também interesses político-econômicos na condição 

de proprietário da afiliada da Rede Globo na Bahia (SIMÕES, 2006). 

 
154 Seguem-se aqui informações sobre o começo da televisão no estado da Bahia, tendo-se por referências: 

Spannenberg e outros (2012) e Souza Filho (2011). 

 
155 A história da TV Itapoan também está associada à carreira do cantor e compositor Gilberto Gil e das cantoras 

Cynara e Cybele, integrantes, posteriormente, do grupo musical Quarteto em Cy. Os talentos foram revelados 

no programa de calouros Céu ou Inferno daquela emissora. 
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soteropolitanos para conquistar audiência por intermédio da cobertura noticiosa dos 

problemas urbanos de Salvador. 

Outro marco na televisão baiana está relacionado ao aparato tecnológico que 

permitiu a transmissão em sistema digital. Desde o dia primeiro de dezembro de 2008, a TV 

Bahia opera com o sistema de transmissão digital, inicialmente para Salvador e mais 19 

cidades do Recôncavo Baiano. No segundo semestre do ano seguinte, o sinal digital foi 

ampliado e passou a alcançar novos municípios (HISTÓRIA..., 2013; ANEXO BBB). 

A TV Bahia, que integra a Rede Bahia de Televisão, tem produções vinculadas ao 

conglomerado Rede Globo, como o festival de música denominado Festival de Verão, evento 

que acontece em Salvador com transmissão direta para vários países. A produção e a 

disseminação de produtos made in Nordeste incluem carnaval, micaretas, festas juninas, 

eventos esportivos, entre outros. 

A emissora ocupa, na Bahia, a liderança entre as televisões do sistema aberto156, 

alcançando todos os 417 municípios baianos. “A Rede Bahia de Televisão, ela é líder do 

mercado, é a maior emissora do Norte e do Nordeste, nós lideramos em todos os nossos 

produtos.” (Informação verbal)157, afirmou o diretor de jornalismo da TV Bahia. Integram à 

rede cinco retransmissoras: TV Subaé, TV Oeste, TV São Francisco, TV Sudoeste e TV Santa 

Cruz.  

A grade de programação de jornalismo da TV Bahia tem os seguintes programas: 

Jornal da Manhã, Bahia Meio Dia, Globo Esporte BA, BATV. No sábado ainda são exibidos o 

telejornal Bahia Rural e os programas de variedades culturais, Aprovado e Mosaico Baiano. E 

até 18 de janeiro de 2015 foi exibida a revista eletrônica intitulada Rede Bahia Revista, 

veiculado domingo à noite, após o dominical Fantástico da TV Globo, sendo substituído por 

programas de produção da TV Globo. 

 

4.3.1.1 Estrutura interna do telejornal Bahia Meio Dia 

 

O telejornal Bahia Meio Dia é exibido de segunda a sábado, no horário de 12h.  

Apresentado por dois jornalistas de sexos opostos, o telejornal tem duração média de 45 

                                                           
156 Fazem parte do sistema aberto de televisão no Estado da Bahia as seguintes emissoras: TV Aratu (SBT), TV 

Itapoan (Record), TVE-BA (TV Brasil), TV Band Bahia (Band), TV Gospel Salvador (Rede Gospel), MTV 

Salvador (MTV Brasil), CNT Nordeste (CNT), TV Salvador (Rede Bahia), TV Cabrália (Record News). A 

cidade de Salvador é coberta também pelas retransmissoras: RIT, Rede Boas Novas, TV Igreja Mundial, TV 

Canção Nova, Rede Vida, Rede 21-TV, TV Senado, Rede Família e Rede TV. 

 
157 Trecho da entrevista realizada com o diretor de jornalismo da TV Bahia, Roberto Appel, na sede da emissora, 

no bairro da Federação, em Salvador, Bahia, em 13/6/2013.   
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minutos, os quais são distribuídos entre quatro blocos. Segue, portanto, o modelo de 

telejornalismo da TV Globo.  

Os apresentadores atuam no cenário do estúdio de TV, se movimentando entre a 

bancada fixa, a tela, localizada à esquerda da bancada, na qual eles chamam repórteres para 

entradas ao vivo (en direct) no telejornal158. 

Do lado direito da bancada, outro espaço é utilizado para entrevistas de 

convidados do programa. Em geral, são entrevistas-shows com a participação de cantores e 

cantoras da música regional baiana e também de expressão nacional. O casal de jornalistas 

que apresenta o programa costuma ser enquadrado em plano americano que se abre para o 

plano geral médio e vice-versa com a utilização de zoom159. Aparecem sentados por trás de 

uma bancada. Compõe o cenário de cor azul, do lado direito do vídeo, do ponto de vista do 

telespectador, há a fotografia da Igreja do Bonfim, e do lado oposto, uma fotografia área da 

cidade de Salvador. E ao centro, por trás dos apresentadores, a logomarca do programa. A 

bancada aparece sobre o tablado.  Os jornalistas costumam sair da bancada, se movimentando 

para a direita, quando há um grupo musical ou artista convidado do programa, ou para a 

esquerda, onde está uma tela de TV, para a entrada dos repórteres. Esse cenário foi 

modificado em 2013. No novo cenário, uma tela maior situada atrás dos apresentadores, que 

continuam posicionados por trás de uma bancada, ganha destaque no cenário. E do lado 

esquerdo do vídeo, fotografia com efeito gráfico diurna de uma avenida de Salvador. A cor 

azul e subtons, sob nova iluminação, compõem o espaço de apresentação do telejornal160.  

A apresentação e a movimentação nas marcas do cenário televisivo exigem 

capacidade interpretativa comunicativa de corpo e fala. Uma encenação dos apresentadores 

capaz de assegurar veracidade na apresentação da notícia. Em suma, para apresentar notícias 

mediante representações sustentadas em valores como credibilidade, ou seja, uma 

representação do palco da ação (SAMPAIO, 1971). Walter Sampaio faz uso da expressão 

palco da ação em alusão ao local e personagens do acontecimento noticioso os quais são 

representados na televisão com o auxílio de recursos técnicos, tornando-se os seguintes 

                                                           
158 A referência para a análise são edições do telejornal Bahia Meio Dia dos anos de 2011, 2012 e 2103. 

 
159 Para a decomposição dos planos de imagens das reportagens, foram utilizados como referências o Manual de 

Jornalismo Televisivo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (SIMÃO; FERNANDES, 2007) e, 

ainda, os manuais de Alcure (2011) e Paternostro (2006). Ver: APÊNDICE M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W. 

 
160 Tomou-se como referência a edição que veiculou a reportagem sobre Mãe Stella de Oxóssi, em 13/9/2013 

(APÊNDICE V). 
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formatos de notícias: nota pelada161, nota coberta162, reportagem. Os formatos de notícias do 

telejornalismo estão no Sistema Globo de Televisão e são reproduzidos pelo telejornalismo 

das afiliadas como a TV Bahia. A emissora adota uma sequência de formatos que inclui 

articulação entre apresentação, reportagem, entrevistas e intervenções ao vivo de repórteres. 

O Bahia Meio Dia vale-se da inserção de quadros temáticos para a abordagem de 

assuntos específicos. Antecedidos por uma vinheta, chamada pelo apresentador e, em seguida, 

uma reportagem, os quadros dinamizam o telejornal. São intitulados de Povo Repórter, 

Repórter Cidadão, Meu Bairro, Minha História, Desaparecidos e Emprego. 

A concepção de jornalismo comunitário também está no telejornal Bahia Meio 

Dia. A frase O telejornal que está dentro da comunidade e sempre ao seu lado163, repetida 

pelos apresentadores na apresentação da escalada164, é uma das marcas do telejornal para 

enfatizar a ideia de prestação de serviço e de emissão televisiva do gênero jornalismo 

comunitário. Além da escalada, a concepção de jornalismo comunitário da TV Globo 

perpassa o telejornal local com a inserção de reportagens cujas pautas, em geral, abrangem 

temas relativos à saúde, urbanismo, segurança e educação. Também está presente nas 

reportagens produzidas para os seguintes quadros do telejornal: Desaparecidos, Meu Bairro, 

Povo Repórter e Repórter Cidadão. 

 Observou-se que demandas populares aparecem, entre as convenções narrativas, 

no quadro denominado Povo Repórter. A concepção do quadro integra o projeto Parceiros da 

TV Globo, cuja estratégia de comunicação reforça a aproximação entre a afiliada, a marca 

Globo, e a comunidade. O projeto consiste na elaboração de conteúdos para os telejornais 

pelos próprios moradores dos chamados bairros da periferia de Salvador, local de 

concentração das classes populares. O sistema Globo fornece uma câmera e treinamento 

                                                           
161 Nota pelada é o termo técnico utilizado no jornalismo televisivo para a notícia lida pelo apresentador sem o 

recurso de imagem.  

 
162 Nota coberta é o termo técnico utilizado no jornalismo televisivo para a leitura de notícia pelo apresentador 

que é coberta por imagens e, algumas vezes, por som ambiente.  A leitura da nota é antecipadamente gravada 

e inserida para exibição no decorrer do telejornal. 

 
163 Extraído das edições do telejornal Bahia Meio Dia de 12 e 15/11/2012. 

 
164 Escalada na linguagem jornalística é a apresentação dos conteúdos na abertura do telejornal sob a forma de 

enunciados de impacto e de sedução, concebidos para atrair a atenção do telespectador, despertando-lhe o 

desejo de saber mais sobre o que está sendo enunciado de modo anunciativo. Cabe aos apresentadores do 

telejornal a leitura da escalada, notas, abertura (cabeça) e encerramento (opcional) das reportagens por 

intermédio do teleprompter (TP), a tela utilizada para a exibição do script do telejornal.  Nos manuais de 

telejornalismo a regra é que utilize o TP como quem está conversando com o telespectador. Nesse caso, a fala 

é a medida certa e não a leitura. 
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básico para a filmagem e produção de textos com características jornalísticas. A intenção é 

que as experiências do cotidiano estejam no conteúdo, sob o formato de reportagem, a ser 

veiculado em telejornais locais. Há experiências anteriores desse formato em telejornais locais 

exibidos no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A experiência-piloto do formato surgiu com 

o chamado Projeto Parceiros sendo veiculado no telejornal RJTV – 1ª Edição, cuja estreia 

aconteceu no dia 24 de março de 2011165.  

A Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura desenvolve o projeto 

Revelando os Brasis, desde 2004 (ANEXO CCC). O projeto, lançado no dia 11 de agosto, na 

cidade de Milagres, na Bahia, tem por objetivo que o cidadão maior de 18 anos, residente em 

cidades de menos de 20 mil habitantes, tenha condições de produzir vídeo de 15 minutos 

(RUBIM, 2011, p. 59). Os autores selecionados passam por um curso de formação básica no 

Canal Futura166(ANEXO AAA), mesma emissora de difusão do material. Os programas são 

exibidos também pelas emissoras públicas, educativas e culturais. Para Rubim (2011, p. 59), o 

projeto Revelando Brasis foi uma das políticas de incorporação de mídias audiovisuais do 

governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, sendo exemplar em “[...] termos de 

rompimento com a visão autoritária antes predominante nas políticas culturais nacionais.”167 

O ano de 2004 também sinaliza interesse da Rede Globo pela cultura nacional, ao promover 

debate sobre a temática durante o Seminário Conteúdo Brasil, no Teatro da PUC-SP em 12 de 

fevereiro daquele ano (RUBIM; RUBIM, 2004)168.  

                                                           
165 O Memória Globo faz a seguinte apresentação do projeto. “Depois de uma seleção minuciosa, foram 

escolhidos pela produção do jornal 16 jovens moradores de oito regiões do Rio de Janeiro para que eles 

contassem, com a sua própria linguagem, histórias de suas comunidades. Com as matérias produzidas pelos 

Parceiros, os telespectadores do RJTV passaram a ter contato com a realidade de diferentes áreas da Região 

Metropolitana do Rio sob o ponto de vista do próprio morador.” (RJTV..., 2013).  

 
166 O Canal Futura surge em 22 de setembro de 2007, por intermédio da Fundação Roberto Marinho, como 

emissora educativo-cultural. Além da Rede Globo, são parceiros do canal: Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Fundação Bradesco, Fundação Itaú Social, Fundação Vale, Grupo Gerdau, 

Sebrae, Turner Broadcasting – CNN Latin American, Grupo Votorantim (Disponível 

em:<http://www.futura.org.br/o-futura/parceiros-mantenedores/>). 

 
167 Informações sobre o projeto estão disponíveis no site da Secretaria de Audiovisual, do Ministério da Cultura 

(Disponível em:<http://www.imazul.org/revelando/index.php?id=/capa/index.php>). 

 
168 De acordo com o documento, a PUC-SP e a TV Globo – organizadores – “[...] convidaram mais de setenta 

personalidades para que discutissem a defesa e a valorização da nossa cultura frente aos desafios do nosso 

tempo: a globalização, a revolução tecnológica e a convergência de mídias impõem riscos numa escala 

jamais enfrentada. Atores, cineastas, escritores, produtores, publicitários, jornalistas, diretores de TV, 

editores de livros, arquitetos, cientistas e educadores dedicaram todo um dia à tarefa.” (PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO; GRUPO GLOBO, 2004). 

 

http://www.imazul.org/revelando/index.php?id=/capa/index.php
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Desaparecidos é um dos quadros de destaque do Bahia Meio Dia, segundo o 

diretor de jornalismo da TV Bahia, veiculado toda quarta-feira, com entrada ao vivo do 

repórter, da praça da Piedade, em Salvador. O quadro é outro recurso narrativo focado em 

demandas populares selecionadas pela produção jornalística da emissora. Em fila, os 

entrevistados exibem cartazes com fotos ou textos com o nome do familiar ou amigo 

desaparecido. Em breves relatos, informam o grau de parentesco e há quanto tempo a pessoa 

está sem contato com a família. Reencontrar um desaparecido costuma render matéria 

jornalística.  

As dificuldades de acesso à saúde são exemplos de pautas produzidas pelo 

telejornal para assumir, no espaço público, o papel de mediador entre os membros das classes 

populares e o sistema público de saúde. No dia 16/4/2012, o telejornal exibiu no quarto bloco 

uma espécie de nota-coberta, como matéria de continuidade anteriormente exibida no 

telejornal para tratar da dificuldade de acesso a acompanhamento médico em hospital público. 

A temática aborda a situação de um homem que se submeteu a um transplante de coração. Na 

nota-coberta, que utiliza imagens da matéria anteriormente produzida sobre o caso, a 

apresentadora diz: “[...] depois que mostramos essa situação nos nossos telejornais, ele [o 

homem] conseguiu a passagem com a secretaria da Saúde do Estado e embarca quarta-feira 

para o Ceará onde vai fazer o acompanhamento médico.” (Informação verbal)169. Outra pauta 

enfoca o drama da adolescente que sofre de displasia mamária e não consegue atendimento 

médico para fazer uma cirurgia no sistema público de saúde; foi agendada pelo Bahia Meio 

Dia, no dia 3/9/2012. A reportagem tem chamada na escalada com fragmentos de imagens e 

fala que expõem a situação da menina. A sequência de imagem mostra, em grande plano, o 

enquadramento do rosto triste da adolescente; em seguida, plano médio, no qual a adolescente 

aparece sentada tendo como cenário presumido sua própria residência. Nesse plano, a 

adolescente sentada divide o vídeo com uma grande tela de televisão, o que amplia ainda 

mais, imageticamente, as dimensões físicas da moça. O vídeo da escalada é encerrado com 

outro grande plano, no qual foi registrada a fala da adolescente entrecortada pelo choro. No 

último bloco, após, a exibição da reportagem em bloco anterior, o apresentador anuncia uma 

solução para o caso. Informa que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Bahia (SBCP-

BA) fez contato com a redação do telejornal se comprometendo em cuidar do caso da 

adolescente. O apresentador encerra dizendo: “Claro, que aqui a gente vai continuar 

                                                           
169 Trecho extraído do telejornal Bahia Meio Dia, edição de 16/4/2012 sobre dificuldade de acesso em hospital 

público. 
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acompanhando essa história.” (Informação verbal)170, um indicativo sinalizado pelo 

apresentador como sendo interesse do telejornal alcançar resultado favorável ao caso. 

Destaca-se a relação demanda popular midiática e mediatizada pelo telejornalismo 

local e indústria cultural, considerando os interesses econômicos do sistema Globo de 

televisão, bem como estratégia de conquista de audiência, recorrendo a interesses de cidadãos, 

em geral, desassistidos pelo Estado. Para efeito de registro, tomamos como exemplo o 

agendamento do show do cantor Roberto Carlos, na cidade de Salvador, em novembro de 

2011171. A produção do Bahia Meio Dia promoveu uma espécie de karaokê na estação de 

terminal de ônibus coletivo Lapa, um dos espaços públicos de grande concentração de pessoas 

em Salvador, devido a sua localização e conexões no sistema de transporte coletivo. A 

reportagem-show popular lembra as apresentações de espetáculos de rua, com artistas 

populares. Com um microfone, um músico, que toca violão, foi convidado pela produção do 

telejornal para acompanhar os passageiros-usuários do terminal de ônibus da Lapa. Os artistas 

de ocasião, em poucos segundos, tornaram-se intérpretes do repertório musical de Roberto 

Carlos. Entre afinados e desafinados, a reportagem promoveu o show de Roberto Carlos, 

naquele momento, em curta temporada no Teatro Castro Alves, importante espaço cultural de 

Salvador. E quem é Roberto Carlos? Um dos principais fenômenos da indústria midiática e 

protagonista de um programa musical veiculado no final do ano pela TV Globo, para ficar em 

breves comentários. 

O telejornal Bahia Meio Dia tem sempre no estúdio uma atração artística com 

predominância para artistas já inseridos na indústria cultural nacional ou regional, como o 

chamado fenômeno musical arrocha172, cuja participação o telejornal mescla entrevista e 

show. A agenda cultural também faz parte do telejornal e prioriza, em geral, bares e casas 

noturnas do espaço urbano da classe média. 

 

4.3.2 TV Mirante e narrativas do JMTV – 1ª Edição 

 

                                                           
170 Trecho extraído do telejornal Bahia Meio Dia, edição de 3/9/2012 que trata sobre caso de adolescente que 

sofre de displasia mamária. 

 
171 O material utilizado nesta análise é referente à edição do telejornal Bahia Meio Dia, exibido no dia 

17/11/2011. 

 
172 Segundo Milton Moura (2010), o arrocha é um estilo musical que está presente no cenário popular baiano há 

pelo menos 20 anos. O estilo na definição do autor é uma interface entre bolero (origem México e Cuba) e 

lambada (nasce no Pará, tendo por origem o merengue da República Dominicana) e as letras das canções 

remetem aos dramas vivenciados em relações amorosas (MOURA, 2010). 
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Afiliada da Rede Globo, a TV Mirante integra o Sistema Mirante de 

Comunicações, grupo de propriedade da família do ex-presidente da República, ex-presidente 

do Senado e ex-governador do Maranhão José Sarney, cujo conglomerado midiático inclui 

concessões de rádio, televisão, retransmissoras de televisão, jornal, gráfica e portal na 

internet. 

A Rede Mirante de Televisão é formada por cinco emissoras com sedes nos 

municípios de São Luís, Imperatriz, Açailândia, Caxias, Santa Inês e Balsas. De acordo com 

informativo publicitário da rede, o sistema abrange quase a totalidade dos municípios 

maranhenses. São ao todo 216 dos 217 municípios que recebem o sinal da rede afiliada da 

Rede Globo no Maranhão (GRUPO GLOBO, 2011a). O sinal do sistema digital da TV 

Mirante São Luís foi lançado em 3/5/2010 (SÁ, 2010). 

A TV Mirante São Luís, cabeça de rede do sistema, oficialmente foi fundada em 

15 de março de 1987, como afiliada do SBT. Mas funcionou, inicialmente, em caráter 

experimental entre junho de 1986 e a data oficial de inauguração, sem programação local 

(CONCEIÇÃO; GOMES, 2011). Em 1991, passou a integrar a Rede Globo de Televisão. 

As origens do Sistema Mirante de Comunicação têm relação com o Jornal do Dia, 

adquirido, pelo então governador do Maranhão José Sarney (1966-1970)173, em novembro de 

1968. No mesmo ano, o jornal passou à direção do poeta e jornalista Bandeira Tribuzzi. A 

partir de 1973, o jornal passou a se chamar O Estado do Maranhão (CONCEIÇÃO; GOMES, 

2011; COUTO, 2007).  

A Televisão Mirante estreou com o telejornal Mirante Notícias. A grade foi 

ampliada para mais seis programas: Studio 10, Ideia Nova, Camisa 10, Meio-Dia, Ação em 

cena e Revista 10 com os formatos de telejornais, entrevistas, variedades e entretenimento, 

respectivamente (PINHEIRO, 2006). Posteriormente, reduzida a grade de programação, em 

2013, possuía a seguinte configuração jornalística: Bom Dia Mirante, JMTV 1ª Edição, JMTV 

2ª Edição, Mirante Rural, Repórter Mirante, Esporte 10 e Globo Esporte MA.  

Na história da emissora, há relatos e denúncias de utilização do sistema de 

televisão para favorecimento dos grupos políticos que dão sustentação ao poder político-

econômico do grupo liderado por Sarney no Maranhão. Couto (2007) registra, por exemplo, 

descumprimento de legislação eleitoral por não distribuir sinal de programas políticos de 

partidos adversários aos grupos políticos liderados pela família Sarney, nas eleições de 2006, 

                                                           
173 Na área da comunicação cria a Televisão Educativa, emissora estatal voltada para o ensino médio 

(MEIRELES, 2001). 
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conforme também noticia a imprensa.  Fato que também repercutiu na imprensa dá conta das 

relações de interesse político-econômico envolvendo o governo de Roseana Sarney – 

acionista da TV Mirante e filha de José Sarney – a Fundação Roberto Marinho e a Editora 

Globo, ambas ligadas ao sistema Globo. Com recursos públicos e sem licitação, o governo do 

Estado comprara material didático e assinara convênio com a Fundação Roberto Marinho para 

ministrar curso com duração de 18 meses, equivalente ao ensino médio, pela metodologia de 

ensino à distância sob o formato de teleaulas, nos anos 2001. 

A falta de política pública de comunicação no gênero de produção audiovisual 

televisiva, que favoreça, efetivamente, a produção e trocas culturais, revela que os sistemas de 

televisão, no Brasil, são mantidos pela lógica da produção comercial, situação que perdura 65 

anos após a implantação da primeira emissora de TV no país como parte do conglomerado 

comandado pelo empresário Assis Chateaubriand.  

A produção regionalizada televisiva no Brasil se limita à produção de conteúdos 

das redes de televisão privadas como a do sistema Globo. Duas redes regionais integrantes da 

Rede Globo, por exemplo, produzem material jornalístico sob o mote de divulgação da cultura 

local com uma grade de programação veiculada em canais abertos ou por assinatura que 

ultrapassa seus limites geográficos. O Sistema Verdes Mares de Comunicação, localizado no 

Ceará, na região Nordeste, e o grupo RBS de televisão, do Rio Grande do Sul, na região Sul 

elaboram e veiculam produção regionalizada. Segundo Roseane Pinheiro (2006), o Sistema 

Verdes Mares cobre nove estados e a RBS está presente em outros dez. No caso da TV Bahia 

e TV Mirante, a produção, em geral, é realizada por uma equipe de reportagem exclusiva para 

a produção de material jornalístico destinados aos telejornais da TV Globo174. Pinheiro 

observa, com base em informações dos atores responsáveis por essa produção, que a relação 

entre Globo e afiliadas não é engessada, inferindo, possivelmente, uma autonomia das 

afiliadas. 

Para a coordenadora do Núcleo de Rede da TV Mirante, Eveline Cunha, conhecer 

o perfil dos telejornais da grade de programação da TV Globo é fundamental para conseguir a 

inserção de matérias produzidas pela emissora afiliada. A produção jornalística da afiliada 

procura, então, se adequar ao formato de cada telejornal Globo. “Então, cada coisa dessa a 

gente pensava para oferecer para um jornal diferente. Você tem que conhecer o jornal, ter um 

                                                           
174 O repórter de rede faz parte da equipe de profissionais da TV Globo e fica por dois anos em cada sede de 

afiliada (PINHEIRO, 2006). 
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bom relacionamento. [...] Diariamente a gente oferece assuntos.” (Informação verbal)175, 

afirma a jornalista. Diz, ainda, que há o critério jornalístico é oferecer aos produtores dos 

telejornais da TV Globo pautas de interesse do Brasil. O contato com a equipe de jornalismo 

da Central Globo é diário por ocasião das chamadas reuniões de pauta ou sempre que o 

Núcleo de Rede entender que se trata de acontecimento noticioso que rende produção 

audiovisual nacional.   

De acordo com Pinheiro, são critérios jornalísticos que asseguram a veiculação de 

uma reportagem produzida pelas afiliadas, ou seja: fato noticioso de interesse nacional, 

associado aos perfis de cada telejornal nacional, além de condições técnicas de geração do 

material jornalístico para a Central Globo de Jornalismo e o “[...] patamar econômico e 

político da cidade ou Estado gerador do material jornalístico (motivação política-

econômica).” (PINHEIRO, 2006, p. 13). Neste último critério, a justificativa é que estados 

maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, tem precedência em relação aos demais estados por 

motivo de peso sócio-econômico-cultural; e Brasília, por ser a capital política do país.  

A política de comunicação existente no país é de caráter privado, portanto, 

mercadológico. O privilégio é assegurado pelo estado, ante a ausência de política pública de 

comunicação, embora tramite no Congresso Nacional projeto de lei da deputada federal 

Jandira Feghali, deste 1991. O que significa que o sistema de comunicação nasceu na esfera 

privada e assim se mantém em uma relação de interesses políticos e econômicos entre Estado 

e grupos empresariais de comunicação audiovisual.  

Tanto a TV Bahia quanto a TV Mirante se enquadram no perfil de empresas 

midiáticas favorecidas pela política de comunicação dominante da propriedade cruzada. Neste 

sentido, a propriedade cruzada no sistema tradicional de radiodifusão, a organização de redes 

de comunicação e as alianças políticas e comerciais são recursos utilizados no cruzamento de 

interesses político-econômico-culturais. Configuram estratégias utilizadas “[...] no sentido de 

concentrar a produção e a disseminação de conteúdos audiovisuais.” (CONCEIÇÃO; 

FERREIRA, 2011, p. 154). Contexto no qual há predomínio do pensamento único e ausência 

do contraditório (CONCEIÇÃO; FERREIRA, 2011).  

Mapeamento feito por Conceição e Ferreira (2011, p. 172) indica que a razão 

social Televisão Mirante Ltda inclui 17 retransmissoras de televisão; a formação de redes de 

                                                           
175 Trecho de entrevista realizada com a coordenadora de rede e chefe de redação da TV Mirante, Eveline Cunha, 

no dia 15/08/2013, na sede da TV Mirante. 
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comunicação e a constituição de propriedade cruzada refletem a articulação de sócios por 

“[...] laços de parentesco e/ou laços políticos.” 

Observa-se que, historicamente, a política de comunicação dominante forja dois 

grandes impérios de comunicação, comandados, inicialmente por Assis Chateaubriand, com a 

rede dos Diários Associados, superado, em seguida, pelas Organizações Globo, de Roberto 

Marinho. Impérios que se tornaram reais sustentados pela expansão em redes nacional e 

regionais. Registre-se que, recentemente, os fenômenos das redes de comunicação se 

transformaram em pessoas jurídicas com ramificações compondo holdings ampliadas no 

campo econômico em cruzamento com o campo político, religioso, cultural. 

 

4.3.2.1 Estrutura interna do telejornal JMTV – 1ª Edição 

 

O telejornal JMTV – 1ª Edição, exibido de segunda a sábado, no horário de 12h, 

tem duração, em média, de 42 minutos, sendo que a edição de sábado é reduzida para 20 

minutos para dividir espaço na grade com outro programa de produção da emissora: o Esporte 

10176.  

O JMTV – 1ª Edição foi inserido na grade de programação em 13 de novembro de 

2001, após reestruturação na programação da emissora para seguir a padronização da Rede 

Globo. Até então o horário de meio dia era ocupado pelo programa de entrevistas com 

temáticas sobre cultura, política e questões sociais e econômicas: o programa Meio-Dia surgia 

em 1992 (REDE..., 2015; ANEXO MM; NN). 

Apresentado por dois jornalistas de sexos opostos, o telejornal possui quatro 

blocos, sendo cada um com três a quatro reportagens, em média. Os dois apresentadores 

dividem uma bancada que tem como cenário, ao fundo, a redação da televisão e, logo atrás 

dos apresentadores uma tela onde são feitas as chamadas para as entradas ao vivo177. Essa 

forma de apresentação é clássica no telejornalismo brasileiro e remete ao início da televisão 

brasileira, e, foi mantida na última reforma da emissora. Segundo o diretor de jornalismo, 

Roberto Prado, a falta de espaço físico não permite a movimentação dos apresentadores como 

assim o fazem os jornalistas do Bahia Meio Dia, da TV Bahia. 

O JMTV – 1ª Edição utiliza, ainda, entrevistas realizadas fora do estúdio pelo 

repórter, cujo formato evoca o recurso técnico do vivo. A entrevista de estúdio também está 

                                                           
176 Informações sobre a TV Mirante e sua grade de programação estão disponíveis nos anexos MM, NN e PP. 

 
177 A referência para a análise são edições do telejornal JMTV – 1ª Edição dos anos 2011, 2012, 2013. 
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no telejornal, ocorrendo no último bloco, sendo com mais frequência na edição de sexta-feira 

e sábado. 

As notas peladas e notas cobertas são em número reduzido em comparação com o 

Bahia Meio Dia, sendo uma por bloco, em média. Vale lembrar que notas jornalísticas são 

resquícios de influência do rádio no modo de apresentação da notícia na televisão. 

O roteiro do telejornal ou espelho segue com a mediação dos apresentadores para 

reportagens e notas jornalísticas, chamadas de repórteres para entradas ao vivo e entrevistas 

no estúdio178. O jornal inicia pela escalada, a manchete das notícias que são destaque da 

edição, conforme os critérios de noticiabilidade atrelados à linha editorial da emissora de 

televisão. As manchetes na abertura do jornal já indicam a ordem de importância das notícias 

e o momento em que a produção noticiosa vai entrar no telejornal. Essa sequência, o espelho, 

no jargão técnico, é definida, previamente, pelos editores do telejornal, podendo ter 

interferência de comandos superiores aos da redação (AZENHA, 2014).   

Em seguida, são apresentados quatro blocos separados por intervalos comerciais. 

Cada bloco possui entre três a quatro reportagens com aberturas e, às vezes, com notas de 

encerramento ou nota pé179 feitas pelo apresentador. O telejornal utiliza um número reduzido 

de notas cobertas e notas peladas.  

Há edições do telejornal que recorrem à prática de dividir a bancada do telejornal 

com o repórter escalado para fazer o vivo. Na edição de 24 de abril de 2012, por exemplo, a 

escalada com chamadas sobre um único assunto sugere que a temática será dominante naquela 

edição. O roteiro de apresentação foi alterado, passando o telejornal a ser mediado, na 

ocasião, pelos dois apresentadores no estúdio e a repórter da externa. A dinâmica, que segue a 

mesma da TV Globo, foi para cobrir a repercussão do assassinato do jornalista maranhense 

Décio Sá, em decorrência de sua atividade profissional, conforme noticiado. O assunto foi 

destaque na imprensa nacional e internacional. No primeiro bloco, a mediação do estúdio 

convocou a repórter do vivo que passou a fazer as chamadas das produções seguintes da 

cobertura, o que incluiu reportagens, entrevistas e leitura de notas de autoridades. No estúdio, 

os apresentadores também conduziram entrevista com o presidente do Sindicato dos 

Jornalistas. O programa dedicou o primeiro e o quarto bloco para a cobertura da temática. No 

terceiro bloco, houve a inserção de reportagem sobre temas relativos às questões urbanas 

                                                           
178 Para a presente análise, observou-se a estrutura dos programas veiculados nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 de abril 

de 2004. 

 
179 Nota pé no jornalismo televisivo significa a nota de encerramento lida pelo apresentador após a exibição do 

VT da reportagem.  
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como os transtornos para os moradores da cidade em decorrência da falta de manunteção de 

vias públicas. O segundo bloco teve duas reportagens referentes à paralisação de advertência 

dos trabalhadores do transporte coletivo e outra sobre campanha de vacinação.  

No encerramento do programa foi exibida a foto do jornalista Décio Sá, tendo, no 

crédito, seu nome acompanhado da data de nascimento e de falecimento. Em seguida, subiram 

os créditos do telejornal sem o som da vinheta de encerramento do programa, como recurso 

imagético de homenagem ao jornalista, o que se entende que o telejornal evocou, naquele 

instante, a defesa do jornalismo enquanto instituição da sociedade civil. A cobertura sobre o 

assassinato do jornalista foi diminuindo, gradativamente, ao longo da semana. Na edição do 

sábado, dia 28 de março, foi veiculada apenas uma nota coberta que registrou a missa de 

sétimo dia e um breve relato como retrospectiva do caso. 

Assim como no Bahia Meio Dia, parte da edição diária é dedicada às reportagens 

produzidas pelas emissoras afiliadas à rede regional com sedes localizadas em outras cinco 

cidades maranhensses. Nesse sentido, a coordenadora de rede e chefe de redação Eveline 

Cunha classifica o telejornal como o “[...] estadual mais comunitário.” (Informação verbal)180 

da TV Mirante.  

Nas edições analisadas não foram encontrados quadros temáticos semanais. 

Houve uma série de reportagens para marcar as comemorações dos 25 anos da TV Mirante, 

iniciada na edição de primeiro de março de 2012 e veiculada no encerramento do quartro 

bloco. A série se prolongou por todo o mês de março, conforme o texto abaixo. 

APRESENTADOR: No próximo dia 15, a TV Mirante completa 25 anos e a 

comemoração do aniversário aqui no JMTV começa hoje. Convidamos os nossos 

repórteres para lembrar as principais reportagens que você assistiu ao longo desses 

25 anos. Você vai revê-las durante todo o mês. A repórter Regina Sousa dá início à 

nossa retrospectiva. (Informação verbal)181.  

 

A série retrospectiva de reportagens, para marcar o aniversário da TV Mirante, 

iniciou pelo relato da experiência da repórter na emissora. Sob o formato de stand up, faz um 

relato justificando a sua escolha para a retrospectiva e, em seguida, trechos da reportagem 

sobre a destruição da delegacia de Cururupu pela população182 aparecem no vídeo, dividindo 

a tela com a imagem da repórter. Ela conta que estava no local para fazer reportagem sobre 

                                                           
180 Trecho de entrevista realizada com a coordenadora de rede e chefe de redação da TV Mirante, Eveline Cunha, 

realizada no dia 15/8/2013, na sede da TV Mirante. 

 
181 Transcrição da edição de primeiro de março de 2012, a partir de gravação doméstica do telejornal pela autora. 

 
182 O stand up apresenta inscrição com a logomarca da série em alusão à data da reportagem, ou seja, agosto-

2009, que é considerada destaque na representação televisiva da história da emissora. 
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carros de bois para o programa Mirante Repórter, quando descobrira na pequena cidade 

movimento de revolta de populares com a delegacia de polícia local. Parte da narrativa foi 

contada com o recurso imagético que divide o vídeo da tv em dois quadros, o da repórter e o 

da imagem da reportagem, durante a narração, ora alternando com trechos da matéria 

veiculada na ocasião do fato. O stand up teve novo cenário, no qual aparece ao fundo da 

imagem da repórter, que está em primeiro plano, a baía de São Marcos e o centro histórico de 

São Luís localizado às margens de avenida à beira-mar; à esquerda, no vídeo, a ponte de São 

Francisco (Ponte José Sarney)183; em seguida, voltou a ser inserido trecho da matéria 

jornalística da cobertura noticiosa, dessa vez, conduzida pelo repórter de rede da TV Globo; o 

encerramento é feito com a repórter, à sombra de uma árvore, que voltou a ocupar todo o 

vídeo com o mesmo cenário da abertura, um sobrado de cor amarela, estilo duas moradas, que 

aparece ao fundo no vídeo.  

A ideia de jornalismo comunitário no JMTV é defendida pelo diretor de 

jornalismo Roberto Prado. E o que é comunitário? Segundo Prado, “[...] tudo que é questão de 

comportamento dentro de uma cidade que influa no dia a dia, no ir e vir dessas pessoas, isso 

tudo é comunitário. [...] um assunto que vai interessar toda uma coletividade, um número 

grande de pessoas, né. Então, essas denúncias a gente filtra.” (Informação verbal)184.  

A ideia de comunitário está atrelada às questões do cotidiano de grupos populares 

relativas à descontinuidade de políticas públicas de governo. Assim, a ausência de uma ponte 

que dificulta o deslocamento entre município, os inúmeros buracos que tomam conta de duas 

ruas e bairros da cidade, a falta de saneamento básico, de assistência às creches, à escola 

precária no pequeno povoado são temas recorrentes no JMTV – 1ª Edição. Emissora de 

televisão e grupos populares estabelecem aproximações motivadas por estratégias e interesses 

mútuos. De um lado, produção noticiosa com caráter de jornalismo comunitário e prestação 

de serviço, do outro, estratégia como forma de pressionar governantes de plantão. Neste 

sentido, o telejornalismo torna-se um lugar de referência na produção do conhecimento de 

sociedade (VIZEU JR; CORREIRA, 2008), à medida que produz notícia associada pelo 

telejornal como próxima aos interesses de públicos e seguidora do critério de atualidade 

jornalística, fazendo coincidir no telejornal o espaço-tempo de demandas populares.  

                                                           
183  O cenário de encerramento do stand up é uma imagem-logomarca, que identifica São Luís, sendo recorrente 

nos meios de comunicação de massa, em fotografias e em pinturas.  

 
184 Trecho de entrevista realizada com o diretor de jornalismo da TV Mirante, Roberto Prado, realizada no dia 

15/08/2013, na sede da TV Mirante. 
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Para Arlindo Machado (2000), o telejornal deve ser visto como um efeito de 

mediação simbólica entre o acontecimento e o público. Os eventos, segundo ele, aparecem, na 

televisão, mediados pelo repórter, ou seja, são os que recontam, aos telespectadores, “[...] 

‘versões’ do que acontece.” (MACHADO, 2000, p. 102, grifo do autor). Segundo o autor, a 

notícia de telejornal tem marcas de enunciação que o caracterizam enquanto jornalismo 

televisivo diferente do gênero impresso que seria marcado por uma voz impessoal, 

desdramatizada e sem marcas enunciativas. Segundo esse entendimento, uma notícia de 

telejornal é marcada por “[...] vários enunciadores, diferentes entonações e múltiplos níveis de 

dramaticidade.” (MACHADO, 2000, p. 103). A narrativa começa com o apresentador, em 

seguida, a história passa a ser contada pelo repórter que vai, ao longo da narrativa, inserindo 

depoimentos de protagonistas, os quais estão direta ou indiretamente envolvidos no 

acontecimento. Acrescente-se, também, o uso da fala do especialista como marca enunciativa. 

Esta voz que aparece na narrativa jornalística tem o papel de analítico, de intérprete do 

acontecimento, à medida que vai sendo interpelado pelo repórter ou mesmo pelos 

apresentadores. 

Observou-se que as reportagens que agendam demandas populares são, em geral, 

denúncias de descasos de autoridades públicas. Estruturadas no formato clássico do 

telejornalismo, a saber, texto-falado (off), sonoras, passagem, sonoras, as reportagens 

versaram sobre denúncias desenhadas pela edição com a colagem dos fragmentos da fala de 

populares entrevistados. O tempo padrão de duração de uma reportagem televisa é de 1’30” 

(um minuto e trinta segundos) e inserção de duas a três sonoras por reportagem, com média de 

dez (10) segundos, cada. Localizou-se no JMTV – 1ª Edição, reportagens com duração de 

2’59” (dois minutos e cinquenta e nove segundos) sobre riscos de uso de balsa improvisada 

por falta de ponte sobre rio, interligando municípios; reportagem de 2’19” (dois minutos e 

dezenove segundos) que faz uma abordagem sobre a falta de saneamento básico em ruas de 

bairro popular. A primeira matéria tem seis sonoras com pessoas identificadas nas legendas 

(créditos) como motoboy, professora, quebradeira de coco, motorista, canoeiro e trabalhador 

rural; a segunda, com cinco sonoras e os seguintes entrevistados, conforme legenda: 

professora, dona de casa, comerciário, autônomo e técnico em eletrônica. As reportagens 

foram exibidas no primeiro e segundo blocos, respectivamente, na edição de 14 de fevereiro 

de 2002. Na mostra, encontrou-se outra reportagem que segue o tempo-padrão Globo, com 

duração de 1’14” (um minuto e quatorze segundos), versando sobre a falta de pavimentação 

de ruas, contendo quatro sonoras (vigilante, aposentada, aposentado, dona de casa).  
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As narrativas sobre demandas populares observadas nos telejornais da TV Bahia e 

TV Mirante seguem uma estrutura que combina texto-falado (off e passagem), fragmentos de 

fala de populares e imagens, as quais reforçam a ideia de jornalismo comunitário defendida 

pelas emissoras. Nesse sentido, as narrativas televisivas, constituídas por fragmentos da 

realidade, encenam o cotidiano no qual a história do cotidiano gira em torno de três 

personagens principais: o repórter, representante da televisão, o povo, representado pelos 

entrevistados, e a autoridade pública, personagem invisível no cenário, mas suscitado na 

sequência das falas do repórter e dos entrevistados ou ainda na nota pé lida pelos 

apresentadores ao fim da reportagem. A estrutura interna da reportagem e a sua veiculação na 

sequência do telejornal reforçam a ideia da televisão como prestadora de serviço público com 

poder de autoridade para provocar autoridades do campo político. Seguindo esse 

entendimento, o argumento é que o poder público poderia se pautar pela televisão, como 

afirma o diretor de jornalismo da TV Mirante Roberto Prado.  

Para te dar um exemplo recente, essa semana passada nós batemos intensamente na 

questão das creches comunitárias que estão sem receber subsídio da Prefeitura desde 

janeiro, entendeu? E aí isso envolve 220, são 200, cerca de 200 creches 

comunitárias. Isso é um problema seríssimo, primeiro essas crianças sem 

alimentação, porque não têm condições de comer, são os pais que não têm condições 

nem onde deixar essas crianças, porque eles precisam trabalhar e essas creches estão 

fechando, né. E aí nós começamos uma campanha, batendo, batendo, mostrando a 

situação dessas crianças, mostrando a fome das crianças, mostrando as demissões, 

mostrando que não têm mais condições de continuar até que, finalmente, a Prefeitura 

se pronunciou e ontem foi liberada a verba para que essas creches comunitárias 

voltem a funcionar normalmente. Então, são vitórias extremamente gratificantes 

para a gente e para a televisão a audiência é realmente altamente significativa. Aqui 

eu senti um pouco de dificuldade de resposta por parte dos governantes.  Eu 

costumo dizer que se eles forem um pouquinho inteligentes, eles se pautam pela TV, 

mas nem todos pensam da mesma forma. (Informação verbal)185. 

 

Os dramas do cotidiano de pessoas das classes populares – que se tornam 

narrativas-registros, assim definidas por se tratar de breves relatos de falas, imagens e som 

ambiente, em geral, – são também estratégias que reforçam o lugar de protagonismo da 

televisão no espaço público também midiatizado. São, portanto, narrativas-registros de 

fragmentos do cotidiano fragilizadas do ponto de vista da reflexão, mas providas para 

sustentar a formação de opinião pública. O que emerge dessas narrativas-registros de 

demandas populares é o fenômeno da midiatização em expansão como operações 

                                                           
185 Trecho de entrevista realizada com o diretor de jornalismo da TV Mirante, Roberto Prado, realizada no dia 

15/08/2013, na sede da TV Mirante. 
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tecnossimbólicas186 próprias de sociedades midiatizadas (FAUSTO NETO, 2010). Ou seja, 

são ações e reações engendradas para repercussão na televisão e nas chamadas redes sociais 

tecnológicas, conferindo ao espaço público o lugar de campo de operações tecnossimbólicas 

no qual estão postos interesses imediatos difusos. Ao se mapear as relações estabelecidas 

entre cidadãos das classes populares, televisão e poder público, depara-se com a 

instrumentalização das relações sociais agora ampliadas no espaço público midiatizado. Em 

outras palavras, a televisão, como meio de comunicação tradicional, produz e difunde, sob o 

formato de narrativas audiovisuais, demandas de populares. Os atores sociais, que 

provocaram a pauta jornalística (ou foram por ela provocados), por sua vez, também utilizam 

o meio televisivo para repercutir necessidades socioculturais junto ao poder público. Os 

agentes públicos demandados respondem, capitalizando também a sua imagem no espaço 

público. Em suma, ações e reações de protagonistas da cena social se tornam objetos de 

narrativas com formatos diversos, mas de conteúdos similares, desdobrando-se, não somente 

no meio de comunicação tradicional, mas em narrativas digitais, as atuais ferramentas da 

sociedade de espaço público midiatizado. 

                                                           
186 Recorre-se ao termo operações tecnossimbólicas com base em Fausto Neto (2010), que faz uma reflexão 

sobre a perda da autonomia relativa do campo jornalístico, ao considerar o avanço do processo de 

midiatização da sociedade por intermédio das convergências tecnológicas. Deduz-se que o termo operações 

tecnosimbólicas é relativo às diferentes fases ou operações da enunciação jornalística, ou seja, extração, 

nomeação, classificação, hierarquização e tematização. 
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5 NARRATIVAS SOBRE TAMBOR DE MINA NA TV MIRANTE 
 

A gente vai ouvindo e aprendendo com as outras 

amigas. É dom tocar caixa, como cantador de boi, tudo 

é dom. Hoje eu aprendo um verso seu, amanhã, aí 

depois eu modifico esse seu verso, viu. É dom. Porque 

nem toda pessoa nasceu para ser caixeira. Tem pessoa 

que luta para ser caixeira, mas não consegue. Ser 

caixeira é raiz, é geração, vem de geração para geração. 

(Informação verbal)187. 

 

A análise do corpus da pesquisa segue o percurso de reconhecimento e 

compreensão da cultura popular na formação social dos estados da Bahia e do Maranhão, 

especialmente a partir das representações televisivas sobre manifestações e expressões da 

religiosidade afro-brasileira, o candomblé baiano e o tambor de mina maranhense. Para tanto, 

recorre-se à ferramenta metodológica de análise de marcas do telejornalismo e de expressões 

do candomblé e do tambor de mina, conforme discutidos nos capítulos anteriores, analisando-

se o entrecruzamento de formatos e conteúdos de mensagens sonoras e de mensagens 

imagéticas em narrativas jornalísticas audiovisuais de emissoras de televisão comercial.  

Recorre-se a proposta de Lucien Goldmann para analisar forma e conteúdo das 

narrativas audiovisuais tendo-se como ponto de partida a categoria visão de mundo nas 

criações intelectuais de formações sociais estruturadas no capitalismo tardio. Compreender e 

situar narrativas audiovisuais sobre candomblé e tambor de mina considerando o pensamento 

que perpassa essas obras nas dimensões da cultura popular festiva e berço da diversidade 

cultural como estratégias de sobrevivência e de renovação poética para grupos participantes 

da cultura popular e, por outro lado, como estratégias politico-econômico-culturais para 

emissoras de televisão, enquanto promessa de jornalismo de prestação de serviço público-

cultural. Esse entendimento converge para o que já foi desenvolvido no terceiro capítulo. 

Portanto, com base nas relações histórico-sócio-econômico-culturais, situam-se obras 

televisivas em suas contradições, tensões e alianças forjadas nas dinâmicas culturais da 

sociedade brasileira, especialmente, na Bahia e no Maranhão contemporâneos. 

As marcas do jornalismo televisivo são observadas na composição da narrativa 

audiovisual com base no texto falado, nos planos de imagens e nas sonoridades musicais e 

som direto. As marcas do candomblé e do tambor de mina são observadas tendo-se por 

referência terreiros, líderes religiosos e iniciados e seus entrecruzamentos culturais nos rituais, 

obrigações, festas, alegorias, danças, cantos e músicas. 

                                                           
187 Realizou-se entrevista com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, no dia 

20 de agosto de 2014 (APÊNDICE G). 



164 

 

Este capítulo se detém, especificamente, na análise de narrativas audiovisuais 

sobre tambor de mina no Maranhão. Procedimento semelhante será desenvolvido no próximo 

capítulo com as narrativas televisivas sobre candomblé na Bahia. A mostra representativa do 

universo maranhense é constituída por cinco narrativas audiovisuais que abordam temáticas 

relativas a três terreiros de mina localizados em São Luís do Maranhão, conforme 

especificação a seguir: 

a) Casa das Minas: três reportagens sobre o terreiro Casa das Minas, sendo a primeira 

referente à Festa do Divino Espírito Santo; a segunda sobre o lançamento do 

documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís; e a terceira sobre a 

entrega oficial de reforma física da sede do terreiro e abertura de exposição de 

fotografias;  

b) Terreiro Fanti Ashanti: lançamento do CD Baião de Princesas de Pai Euclides em 

parceria com o grupo musical A Barca; 

c) Terreiro de Iemanjá: cobertura sobre a morte do pai de santo Jorge da Fé em Deus e 

o culto tambor de mina no terreiro. 

 

As narrativas audiovisuais são reportagens que foram exibidas em três telejornais 

da grade de programação da TV Mirante, em diferentes datas dos anos 2000, a partir de 

cópias de material cedido pela TV Mirante e gravação doméstica feita pela pesquisadora. 

Sobre a Casa das Minas, foram analisadas reportagens veiculadas nas seguintes datas: 

13/6/2011 (Festa do Divino), 15/12/2012 (Documentário Casa das Minas) e 7/4/2008 

(Reforma Casa das Minas). As representações audiovisuais televisivas do Terreiro Fanti 

Ashanti data de dezembro de 2002 e do Terreiro de Iemanjá, de 12/7/2003. 

A mostra é constituída por cópias de reportagens cedidas pela TV Mirante e 

também por gravações domésticas iniciadas em 2011 e que prosseguiram em 2012 e 2013, 

quando foram capturadas, a cada duas semanas por mês, edições do programa jornalístico 

JMTV-1ª Edição, com o auxílio do dispositivo eletrônico denominado Avertv. Experiência 

feita de modo empírico e em condição amadora de gravação do material, resultando muitas 

vezes em cópias com defeitos técnicos. A iniciativa de captura do material foi uma forma de 

precaução ao se antever dificuldades de acesso às cópias de arquivos da emissora de televisão. 

Levou-se também em conta que não há, no Brasil, legislação específica que favoreça ao 
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pesquisador o acesso às edições de programas televisivos, embora os canais de tv sejam uma 

concessão pública do Estado brasileiro188.   

A análise das narrativas audiovisuais considera que rotinas de produção 

jornalística televisiva são marcadas por visão de mundo, no sentido discutido por Goldmann, 

o que alerta ainda para o fato de que a obra televisiva não surge do vazio de ideias e de 

informações; ao contrário, o rico universo de ideias, experiências e relações está na base da 

produção e da recepção audiovisual. Como observa Aumont (1995) é preciso considerar que o 

percurso trilhado pelos profissionais de produção audiovisual vai a campo com um olhar 

informado. Essa observação alerta que, no campo do jornalismo, os profissionais que 

trabalham com imagens e sons seguem um roteiro definido anteriormente e que é reelaborado 

em diferentes etapas da narrativa audiovisual, produzida por uma equipe que inclui não 

somente repórter, cinegrafista e produtor, mas envolve ainda diferentes profissionais entre o 

processo de edição e o de exibição. Nesse sentido, a narrativa audiovisual é, desde sua 

concepção, um olhar informado, ou seja, é resultante de uma compilação de vários olhares em 

diferentes níveis hierárquicos e profissionais da televisão que passa pela direção de 

jornalismo, à produção, reportagem, edição e apresentação do programa televisivo.  

Antes de iniciar as análises propriamente ditas, foram observados aspectos 

importantes relativos às sonoridades de audiovisuais, nos termos de Ángel Rodríguez (2006), 

como norteamento teórico-metodológico no exame das mensagens sonoras do corpus da 

pesquisa.  O autor recorre à fenomenologia, tendo por fundamento a semiologia de Saussure e 

a semiótica de Pierce, às ciências naturais, como a física e a biologia, e às ciências humanas, 

como a antropogenética, para propor uma fenomenologia auditiva. Para Rodríguez, o sujeito 

receptor é dotado de uma percepção auditiva que o faz ouvir, escutar, reconhecer e 

compreender, como pensa Murray Schafer, sendo essa a configuração de códigos universais 

presentes na linguagem audivisual. De acordo com esse entendimento, os cinco sentidos do 

sujeito receptor atuam de modo simultâneo, permitindo a experiência das sensações em 

resposta ao estímulo. 

O autor não situa a linguagem visual baseada nas características do emissor, mas 

do receptor, argumentando que, desde tempos idos, as formas de expressão humana como as 

artes, “[...] se baseiam na imitação do ambiente por meios artificiais.” (RODRÍGUEZ, 2006, 

p. 30). A linguagem audiovisual segue a mesma direção, ou seja, recorrendo tecnicamnte à 

                                                           
188 Nesse sentido, a França, atualmente, é referência mundial pela política pública do audiovisual, que instituiu o 

Instituto Nacional do Audiovisual (L’Ina), uma empresa pública que assegura a salvaguarda de audiovisual e 

o acesso público ao material produzido pelas televisões e rádios francesas. 
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produção de mensagens sonoras com base no meio natural com a intenção de evocar no 

receptor as experiências sonoras do cotidiano. Para Rodríguez (2006, p. 31), a linguagem 

audiovisual tem como característica essencial a dimensão naturalista e de completude 

perceptiva, o que significa “[...] capacidade de veicular narrações por meio de mensagens 

dirigidas simultaneamente a vários sentidos, de modo que sua percepção seja muito parecida 

com a dos fenômenos naturais.” Em suma, são códigos narrativos, são instrumentos utilizados 

pelo emissor para permitir ao receptor o reconhecimento e a interpretação da realidade 

referencial nas representações audiovisuais. Objetiva que o receptor obtenha sensações 

realistas controladas pelo emissor.  

Rodríguez (2006) defende que o áudio tem valor por si mesmo e que não se 

restringe a um mero suporte da imagem; ao contrário, combina-se com a imagem para dar um 

sentido realístico à narrativa audiovisual, fornecendo, desse modo, informações 

complementares e essenciais para a compreensão da narrativa como um todo. “Quando 

eliminamos o som, a publicidade, os documentários e os noticiários frequentemente chegam a 

se tornar absolutamente incompreensíveis.” (RODRÍGUEZ, 2006, p. 277). 

Técnicas do telejornalismo diário recorrem ao apagamento do espaço sonoro, 

prevalecendo, desse modo, o ponto de vista espacial plano, conforme observa Rodríguez 

(2006). Ele define espaço sonoro a partir de paisagem sonora de Abraham Moles. O espaço 

sonoro na narrativa audiovisual, segundo Rodríguez, é a produção sonora que recompõe a 

realidade sonora de modo a permitir o reconhecimento de distâncias, direção e volume 

espacial. Enquanto paisagem sonora se refere a qualquer conjunto sonoro independentemente 

da recomposição espacial sonora. Portanto, as técnicas do telejornalismo estão limitadas à 

paisagem sonora, não valorizando as diferentes intensidades, eliminando, por exemplo, as 

reverberações de som ao lançar mão da instalação de materiais que absorvam o impacto de 

sons em paredes, teto e piso.   

 

5.1 Casa das Minas: o terreiro dos voduns no Maranhão 

 

A Casa das Minas ou Querebentã de Zomadonu é considerada pelos 

pesquisadores como o centro fundacional do tambor de mina no Maranhão, de acordo com 

pesquisadores (FERRETTI, 1985; PEREIRA, 1979). O tambor de mina foi trazido pelos 

africanos na condição de escravos ao Maranhão. A Casa das Minas é o local onde se pratica o 

culto afro desde o início da primeira metade do século XIX. 

Localizada na Rua de São Pantaleão, no centro histórico da cidade de São Luís, a 

Casa das Minas está presente neste estudo com três reportagens, a Festa do Divino, o 
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documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís e a solenidade oficial de entrega 

da reforma da Casa das Minas, produzidas e veiculadas por telejornais da TV Mirante nos 

anos 2011, 2012 e 2008, respectivamente. 

 

5.1.1 Festa do Divino Espírito Santo da Casa das Minas 

 

Reportagem exibida no dia 13/6/2011, no telejornal Bom Dia Mirante da emissora 

TV Mirante,189 tem como temática parte dos rituais da Festa do Divino Espírito Santo da Casa 

das Minas, que, em geral, é realizada, anualmente, no mês de maio, tendo por referência o Dia 

da Ascensão e o Dia de Pentecostes190, seguindo o calendário da Igreja Católica (APÊNDICE 

M).  

Esclarece-se que as Festas do Divino Espírito Santo, no Maranhão, homenageiam 

a figura sacralizada do Espírito Santo e são organizadas por terreiros de tambor de mina e 

também por particulares, com predominância para os festejos das casas de cultos de origem 

afro-maranhense. 

Como parte da cultura popular, os festejos do Divino foram inseridos em 

calendário de eventos organizado pelo governo do Estado. Estudo realizado por esta 

pesquisadora191 constatou que, no Maranhão, entre os anos 1995 e 2002, houve 

predominância de uma concepção conservadora de cultura popular como instrumento 

ideológico que contribuiu para a manutenção do domínio político de um grupo político-

econômico. As estratégias utilizadas pelo governo incluíram formulação e execução de 

política cultural clientelista com a inserção mercadológica da cultura popular associada ao 

turismo. Para isso, o governo utilizou estratégias de personificação da política cultural 

reproduzida midiaticamente na figura do governante, inserindo as manifestações de grupos da 

cultura popular em eventos mediante o cadastramento e contratos com grupos, dentre os quais 

os de bumba meu boi e os de festejos do Divino Espírito Santo.  

                                                           
189 A cópia da reportagem analisada foi cedida pela TV Mirante, a partir de acesso ao setor de arquivo da 

emissora, cuja busca centrou-se no período entre 2011 e 2012, tendo-se, ainda, por base a palavra-chave Casa 

das Minas. 

 
190 No calendário católico, o Dia da Ascensão acontece 40 dias após a Páscoa e o Dia de Pentecostes, 50 dias 

depois da Páscoa. Há terreiros de mina que seguem essas datas para iniciar a Festa do Divino, outros 

coincidem essa festa com a de uma entidade daquela casa de culto.  

 
191 Análise e dados fazem parte da dissertação de mestrado de autoria desta pesquisadora intitulada Cultura 

popular e poder político no Maranhão: contradições e tensões do bumba meu boi no governo Roseana 

Sarney (SILVA, 2008).   



168 

 

Verificou-se que a política de instrumentalização da cultura popular, como 

estratégia de atendimento aos interesses de grupos das classes populares, coincidiu com a 

adequação do Estado às medidas de caráter neoliberal reduzindo, portanto, cultura popular a 

interesses privados. Os mecanismos incluíram intensificação das relações de dependência 

entre governo e grupos representativos da cultura popular, assegurando, dessa forma, a 

exposição midiática da governante para fortalecer sua imagem e a hegemonia do grupo 

dirigente e dominante. A ajuda financeira recebida por grupos de Divino, para custear uma 

pequena parte do orçamento dos festeiros, exigia, por exemplo, como contrapartida, a 

simulação de rituais da Festa do Divino Espírito Santo em eventos organizados pela Secretaria 

de Cultura do Estado bem como a submissão a um cadastramento de grupos e a um calendário 

de eventos com regras estabelecidas pelo aparato burocrático do governo (SILVA, 2008).  

A política de eventos incluiu um gradativo aumento de recursos orçamentários. 

De acordo com relatórios de atividades da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, 

recursos da ordem de 60 mil reais investidos no ano de 1999 subiram para 345 mil reais no 

ano de 2003. O chamado Projeto Divino Maranhão 2003 beneficiou 140 festejos enquanto no 

ano de 1998 foram atendidos 60 Festejos do Divino Espírito Santo192. Marise Barbosa (2006) 

também observou mudanças na organização dos grupos de Divino em face da política de 

governo. Ela chama atenção para a cerimônia do lançamento do Projeto Divino Maranhão, em 

maio de 2001, a qual “[...] foi cercada de grande publicidade, e as entregas das quantias foram 

feitas em cerimônia pública, com a presença de muitas Casas de festa e suas Caixeiras.” 

(BARBOSA, 2006, p.129). Uma das interferências, segundo a pesquisadora, se deu com a 

transformação das Salvas do Divino em festejos, uma vez que “[...] esses recebem apoio 

financeiro e as Salvas não.” (BARBOSA, 2006, p.130). A Salva é a manifestação de louvor 

ao Divino Espírito Santo com rezas e cantorias com duração menor que a dos festejos.  Ou 

ainda, conforme descreveu Dona Celeste, a Salva tem somente missa e ladainha193. 

As festas de divino acontecem em vários municípios maranhenses ao longo do 

ano. No entanto, as mais conhecidas e divulgadas pelo governo do estado são as festas 

realizadas na capital do Maranhão, São Luís, e na cidade histórica de Alcântara, que 

corroboram outro calendário, o institucional, definido pelo governo para os meses de maio e 

                                                           
192 Informações constam nos relatórios de atividades da secretaria de cultura do governo maranhense 

(MARANHÃO, 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2001; 2002; 2003).  

 
193 Depoimento de Dona Celeste integra o livro Memória de Velhos, vol.1, organizado pelo Centro de Cultura 

Popular Domingos Vieira Filho (MARANHÃO, 1997).  
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junho. Nesse período, é comum encontrar notícias em jornais, rádio, televisão e internet sobre 

os Festejos do Divino realizados nas cidades de São Luís (ANEXO D; E) e de Alcântara.    

 A Festa do Divino tem influência dos portugueses oriundos dos Açores. Mário de 

Andrade (2002) já observava que na ilha Faial, onde a devoção ao Espírito Santo é expressiva, 

os africanos tornados escravos nomeavam entre si imperadores do Divino: “Nos Açores esses 

reinados tiveram uma transposição interessante. A devoção pelo Espírito Santo é enorme nas 

ilhas, e os escravos de Faial, em vez de se coroarem reis de Congos terrestres, se coroaram 

imperadores do Divino celestial.” (ANDRADE, 2002, p. 302). No Brasil, os impérios ou 

folias do Divino se tornaram tradição em vários pontos do país, como já registrou Mário de 

Andrade. No Maranhão, disseminou-se entre os afro-maranhenses, tornando-se ritual nos 

terreiros de mina. É festa de obrigação nos terreiros de mina de São Luís (ROCHA, 2008; 

FERRETTI, 1985). Na Casa das Minas, o calendário segue o da Igreja Católica com a 

abertura da festa no Dia da Ascensão do Senhor seguido de rituais no Dia de Pentecostes. 

Em 2011, a Festa do Divino Espírito Santo da Casa das Minas começou no dia 29 

de maio com o ritual de abertura da tribuna e buscamento do mastro; no dia 1º de junho houve 

o levantamento do mastro; no dia 12 de junho, Dia de Pentecostes, houve missa, procissão e 

alvorada; no dia 13 de junho ocorreu a derrubada do mastro, seguido de jantar dos Impérios, 

ladainha, fechamento de tribuna e passamento de posse para o novo imperador e a nova 

imperatriz da festa do ano seguinte; no dia 14 de junho houve tambor de crioula, o ritual de 

serramento do mastro e o carimbó das caixeiras no qual foi servido arroz de toucinho e 

camarão seco194. De acordo com observações em Festas do Divino e ainda em conversas com 

caixeiras, verificou-se que o ritual das festas é o mesmo entre o buscamento do mastro e o 

passamento de posse. No entanto, esse ritual não fica evidente na reportagem analisada, 

conforme se observará adiante.  

Para esta pesquisa, interessa-se, principalmente, pela programação do dia 12 de 

junho de 2011, o Domingo de Pentecostes, data de cobertura da festa pela TV Mirante. Nesse 

dia, o ritual da festa começou cedo na Casa das Minas. Às cinco horas houve alvorada ao pé 

do mastro do Divino; às oito horas, o Império do Divino, sob o comando das caixeiras, 

participou da missa na Igreja de Santana. Após a missa, o cortejo seguiu a pé em direção à 

Casa das Minas, com uma parada na residência de um senhor pertencente ao terreiro de mina 

                                                           
194 Recuperou-se o calendário da Festa do Divino Espírito Santo da Casa das Minas com base em informações da 

caixeira-régia da festa, do tocador da Casa das Minas e, ainda, seguiu-se informações em Santos (2011).  
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Fanti Ashanti e cujos pais foram frequentadores da Casa das Minas195; ao meio dia houve a 

salva ao Espírito Santo seguido de almoço do Império; às cinco e meia da tarde, deu-se o 

toque de caixas ao pé do mastro; às seis horas da tarde houve alvorada do mastro; às sete e 

meia da noite, o jantar dos impérios, seguido da ladainha. Estas informações foram dadas em 

entrevista por Dona Jacy196, que há 20 anos é caixeira-régia da Festa do Divino Espírito Santo 

da Casa das Minas. Aos 72 anos, ela é caixeira-régia em 34 Festas do Divino em São Luís do 

Maranhão. Dona Jacy diz que assumir esse importante papel, implica “[...] ter conhecimento, 

sabedoria e inteligência” (Informação verbal)197 para conduzir os rituais constituídos por 

toque de tambores, cântico e dança. A autoridade da caixeira-régia confere somente à 

sacerdotisa o poder de conduzir os rituais do festejo.  

No momento em que estamos ali no salão, ela é responsável por tudo. Para receber 

amigos, para apresentar amigos à dona da Casa, se trouxer uma joia tem que levar 

até lá onde está a dona da festa. E tem que ter sabedoria, porque no momento em 

que [...] A gente tem que cantar para agradecer as coisas que ganha, viu. E é isso. 

(Informação verbal)198. 

 

Dona Jacy conta que aprendeu o ofício com duas caixeiras régias importantes na 

história do Divino maranhense: sua avó Maria Santos e sua tia, Dona Celeste, vodunsi da 

Casa das Minas. Mas Dona Jacy, que é católica, enfatiza não ter nenhuma relação com o 

tambor de mina. “Eu não danço mina, não sou curandeira, espírita, essas coisas eu não faço 

parte de mina, nem do candomblé, não. Eu gosto, mas eu sou só frequento a Festa do Espírito 

Santo, só.” (Informação verbal)199.  

Informa que Dona Maria Santos foi caixeira-régia de 56 festas do Divino Espírito 

Santo, e que Dona Celeste fizera 42 festas no terreiro considerado mais antigo em 

funcionamento no Maranhão. Dona Celeste era prima da mãe de Dona Jacy e ambas foram 

criadas por Dona Maria Santos. Ela se chamava Creusa Cardoso e foi mineira do antigo 

                                                           
195 Esta informação foi repassada pelo tocador Euzébio da Casa das Minas. A caixeira régia confirmou que 

também houve uma parada na casa do devoto do Divino, na Rua de São Pantaleão, mesmo endereço da Casa 

das Minas. A parada do cortejo imperial do Divino não é habitual, portanto, não faz parte do ritual da festa, 

conforme explica a caixeira régia.  

 
196 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
197 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
198 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
199 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 



171 

 

terreiro da Turquia. Revela que tanto Dona Celeste quanto Dona Creusa foram escolhidas por 

entidades do culto afro-maranhense. De acordo com ela, “Averequete agarrou Celeste na Casa 

das Minas. E a cabocla Mariana já agarrou minha mãe na Casa [...] na Turquia.” (Informação 

verbal)200. Revela que a entidade da sua mãe se manifestou pela primeira vez quando ela 

estava em um baile dançante. “E ela agarrou a minha mãe foi lá, aí daí levou para a Turquia.” 

(Informação verbal)201. Lembra que, naquele período, o terreiro da Turquia funcionava nas 

proximidades do bairro Filipinho e Sacavém sob o comando de Dona Anastácia Santos, 

contemporânea de Mãe Andresa, vodunsi da Casa das Minas. Explica que o vodum 

Averequete é representado no sincretismo por São Benedito, para quem Dona Celeste 

dedicava um tambor antecedido por ladainha. A cabocla Mariana é Santo Expedito. Sobre a 

sua avó conta que ela era católica e foi parteira, remendeira e benzedeira.  

Para Dona Jacy, a Casa das Minas é espaço sagrado, território de segredos. “A 

gente não pode falar muito dessa Casa [...]. A Casa das Minas tem os segredos guardados 

pelos seus adeptos ou não.” (Informação verbal)202, assegurou. Questiono o por quê dos 

segredos, ela responde: “[...] porque é muito sigilosa, basta o nome Casa das Mina.” 

(Informação verbal)203.  

A Corte do Divino, no Maranhão, em geral, e, de acordo com o depoimento de 

Dona Jacy e pesquisadores (FERRETTI, 1985; BARBOSA, 2006), é formada pelo imperador 

e imperatriz, mordomo-régio, mordoma-régia, mordoma-mor e mordomo-mor. Tem ainda o 

bandeireiro e o mestre sala. Há ainda as meninas que são bandeirinhas.  

São os rituais conduzidos pelas caixeiras que revelam a beleza, o encanto da Festa 

do Divino Espírito Santo e seu Império. E entre elas está a caixeira-régia, um título conferido 

as que dominam a essência dos conhecimentos e sabedorias, adquiridos de modo oral e por 

experiência com o convívio de outras caixeiras régias. Abaixo da caixeira-régia e, portanto, 

com autoridade para substituí-la está a caixeira-mor. Os rituais da festa são marcados pelos 

                                                           
200 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014.  

 
201 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
202 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014.  

 
203 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 
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toques, cânticos tradicionais e de improviso e passos cadenciados de dança sob a regência e 

direção da caixeira-régia.   

  Nos rituais internos da festa da Casa das Minas, no Dia de Pentecostes, 

considerado o ponto alto dos festejos, após a procissão, seguiu-se a Alvoradas do meio dia, 

que conduziu o Império para ao almoço especial preparado para a Corte do Divino. É um 

momento de oração em versos cantados pelas caixeiras. Entre quatro e cinco horas da tarde, as 

caixeiras e a Corte foram para debaixo do mastro para outra Alvorada. Cada Alvorada tem o 

mesmo cântico e o mesmo toque, conforme Dona Jacy. Cada ritual da festa é marcado por 

cânticos e toques de tambores específicos. Entre eles, estão o Alvorada, Alvoradinha ou 

Alvorada Dobrada e Espírito Santo Dobrado, este último também conhecido como Três 

Pancadas (BARBOSA, 2006). Uma das Alvoradas interpretadas por Dona Jacy, no final do 

dia, reproduz-se a seguir. 

Vamos cantar a Alvorada. 

É o meu dever cantar. 

Pra salvar Esprito Santo, nas alturas onde Ele está. 

Vamos cante, minha amiga foliôa 

Me diga que horas são 

Se já deu a Ave Maria 

Eu quero tomar benção. (Informação verbal)204. 

 

Dona Jacy explica que após esse primeiro cântico vem a interpretação da 

Alvoradinha, conforme essa transcrição: 

Eu vou cantar a Alvorada 

Não sei qual Alvorada eu canto 

Vou cantar Alvoradinha do Divino Esprito Santo 

Alvorada nova, novas alvoradas 

De manhã bem cedo 

Sobre a madrugada 

Alecrim cheiroso  

Angélica dobrada  

No pé de oliveira 

Uma vela se acendeu 

Minha amiga, foliôa 

Ave Maria já deu 

Alvorada nova  

 

Senhora Santana, Mãe de Deus amada 

Senhora Santana, Mãe de Deus amada 

Vós teis uma filha, Maria amada 

Maria só foi aquela que estava em oração 

Ela foi quem reduziu a maior culpa de Adão. (Informação verbal)205. 

                                                           
204 Transcrição feita tendo por base a entrevista com dona Jacy realizada na residência dela, no bairro Liberdade, 

em São Luís, no dia 20 de agosto de 2014. Durante a entrevista ela interpretou cânticos do ritual do Divino 

Espírito Santo.  

 
205 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 
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Após a interpretação das três cantigas, os devotos costumam ficar emocionados e 

aproveitam o momento de abertura espiritual proporcionada pelo cântico e pela batida dos 

tambores para fazer os seus pedidos ao Divino Espírito Santo. 

A coroação do Império da Casa das Minas acontece durante a missa, na Igreja de 

Santana, depois do ritual da comunhão206. É o momento que entram em cena os personagens 

do Império sob o ritual das caixeiras. A coroação tem cântico e toque específicos. O toque é 

denominado Três Pancadas, também conhecido como Espírito Santo Três Pancadas ou 

Espírito Santo Dobrado. Para Barbosa (2006, p. 111), “[...] o Espírito Santo Dobrado, 

ritualmente, é um dos toques mais importantes executados na relação entre o Divino e suas 

hierofonias.” Ela explica que o toque do Espírito Santo Dobrado é marcado por “[...] três 

pulsos básicos, acentuados e distinguidos pela presença de ornamentos entre cada conjunto de 

três pancadas.” (BARBOSA, 2006, p. 117). 

Durante entrevista com Dona Jacy, apresentou-se o vídeo com a reportagem 

exibida pela TV Mirante. Ao ouvir o cântico e o toque da coroação, ela logo identificou 

dizendo: “Ah, é o Três Pancadas.” (Informação verbal)207, em seguida, apresentou estes 

versos cantados que conduzem todo o ritual da coroação do Império do Divino:  

Eu convido o vigário 

Nesta grande ocasião 

Eu estou lhe convidando para fazer coroação 

O padre lá em Lisboa 

A hóstia está consagrando 

O padre lá em Lisboa 

A hóstia tá consagrando 

Convido o senhor vigário 

Para fazer coroação 

 

Na cabeça levou Croa208 

                                                           
206 A coroação também acontece após a missa. Assistiu-se a missa do Divino de Portas Verdes, em 15 de 

setembro de 2013, na igreja da Sé, catedral metropolitana de São Luís, e a coroação se deu após a missa. 

Durante a missa o padre não fez referência às duas Cortes do Divino Espírito Santo que estavam presente na 

liturgia católica: o Império do Divino do Terreiro Portas Verdes e o Império do Divino do Terreiro de Mina 

Jardim de Encantaria. 

 
207 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
208 Croa está associado ao termo coroa, uma importante representação do Divino Espírito Santo, que na Casa das 

Minas é carregada pela Imperatriz. Ao centro da Coroa do Divino está a pombinha branca do Divino.  

Conforme as memórias desta pesquisadora, a Coroa do Divino é também utilizada nas andanças das caixeiras 

no ritual para tirar joias. Domingos Vieira Filho (1977) chamou de bando do Divino também conhecido 

como Folia do Divino. Conforme o autor, “[...] é uma espécie de bando precatório destinado a angariar 

recursos para a festa. Compõe-se de duas ou três caixeiras, meninas portando a bandeira do Divino e uma 

salva de prata com a coroa e a pombinha do Espírito Santo.” (VEIRA FILHO, 1977, p. 47). Com base na 

etnolinguística, Fátima Sopas Rocha (2008) adota a abordagem para a compreensão do que os pesquisadores 

classificam de discursos etno-literários para situar os discursos das manifestações culturais populares. Nesse 
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Na mão o cetro real 

Ô na cabeça levou Croa 

Na mão o cetro real 

Meu nobre imperador 

Coroado vós estais 

Meu Divino Espírito Santo 

Está voando na matriz 

Meu Divino Espírito Santo 

Está voando na matriz 

Coroei imperador 

Vou coroar imperatriz 

 

Vinde minha Santa Croa 

Toda cheia de mistério 

A nobre imperatriz 

Ela está a vossa espera. (Informação verbal)209. 

 

Após a coroação, as caixeiras do Divino fazem referência ao ato e cantam em 

agradecimento ao padre: 

E o padre que disse a missa 

Ai o padre que disse a missa 

Ai em Roma se ordenou 

Em Roma se ordenou 

Ai foi a missa mais bonita 

Ah foi a missa mais bonita 

A que Esprito Santo ganhou 

A que Esprito Santo ganhou 

Ai Deus o salve Casa Santa 

Ah, Deus, o salve, Casa Santa  

Aonde Deus fez a morada 

Aonde Deus fez a morada 

Aonde mora o cálice bento 

Aonde mora o cálice bento e mais a hóstia consagrada210 

Mais a hóstia consagrada 

Ah, Deus, o salve, Casa Santa 

                                                                                                                                                                                     
sentido, há “[...] movimentos de transformação de termo a vocábulo e vice-versa.” (ROCHA, 2008, p. 54) O 

que autora localiza no termo/vocábulo coroa ou croa. “Enquanto vocábulo, coroa/croa designa a insígnia 

imperial, objeto concreto, enquanto termo simboliza o próprio Divino, verificando-se uma tendência ao 

movimento de separação de significados, mantido o vocábulo coroa e reservando-se a forma croa para o 

termo da festa.” (ROCHA, 2008, p. 54). Na proposta de glossário, a autora define coroa/croa como “[...] 

objeto em metal para ser colocado na cabeça do imperador e que faz parte das Posses do Império, isto é, faz 

parte do conjunto de objetos que simbolizam o poder imperial, e que representa o Espírito Santo.” (ROCHA, 

2008, p. 97). Explica, ainda, que “[...] a coroa, na festa, tem dupla significação: sobre a cabeça do Imperador 

é o símbolo do poder imperial a ele atribuído; carregada sobre uma salva ou exposta no altar da tribuna, é 

uma das representações simbólicas do Divino Espírito Santo e é então mais comumente designada por Santa 

Croa.” (ROCHA, 2008, p. 97-98). 

 
209 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
210 Nesse canto de agradecimento do Divino da Casa das Minas tem versos que se assemelham aos da música 

Calix Bento, de Tavinho Moura, interpretada por Milton Nascimento que foi gravada no álbum Geraes, em 

1976.   

A religiosidade está presente na música de Milton Nascimento dando prosseguimento à construção da 

identidade mineira, segundo Canton (2014). Calix Bento foi inspirada na Folia de Reis, manifestação popular 

ligada ao Natal. No Maranhão, chama-se Reisado e acontece nos primeiros dias de janeiro.  
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Ah, Deus o salve, Casa Santa 

Ô Casa Santa de alegria 

Ô Casa Santa de alegria 

Aonde mora o mesmo Deus 

Aonde mora o mesmo Deus 

Filho da Virgem Maria. (Informação verbal)211. 

 

Com o término da missa, o Cortejo do Divino sai da igreja sob o toque e o cântico 

das caixeiras: 

Na saída da igreja 

Ô na saída da igreja 

Mandei repicar o sino 

Mandei repicar o sino 

Ô da igreja está saindo 

Ô da igreja tá saindo 

Ai o sacramento divino 

 

Ai vinde meu Esprito Santo 

Ai vinde meu Esprito Santo 

Ai que por Vós estou chamando 

Que por Vós eu estou chamando 

Para nos acompanhar 

Ou para nos acompanhar 

Ah Vós é Pai, é soberano. (Informação verbal)212. 

 

Durante a procissão tem ainda os versos cantados que representam o chamamento 

da Santa Croa. É a deixa para a caixeira apresentar a sua expressão poética, cantando de 

improviso: 

Ai vinde minha Santa Croa 

Ai minha estrela de guia 

A minha estrela de guia 

Estamos todas esperando 

Estamos todas esperando 

Pela Vossa companhia. (Informação verbal)213. 

 

No meio do caminho do percurso do cortejo pelas ruas de São Luís, ocorre o 

encontro do Império do Divino com o devoto, morador da Rua de São Pantaleão. Assim foi 

em 2011. A representação da homenagem ao devoto do Divino teve esses versos cantados 

pelas caixeiras da festa da Casa das Minas, conforme transcrição da entrevista com Dona 

Jacy:  

                                                           
211 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. Dona Jacy explica que esse é apenas um trecho do cântico e que nesse momento 

cada caixeira põe o seu verso, algumas vezes são versos de improviso. 

 
212 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
213 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. Cada caixeira tira o seu verso de improviso, segundo dona Jacy. Trecho da 

entrevista realizada com Dona Jacy, no dia 20 de agosto de 2014. 
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Na vossa porta, senhor 

Ai uma bandeira parou 

É a bandeira do Mistério do Divino Redentor 

Ô adeus que eu já vou-me embora 

A saudade vamos levando 

A saudade vamos levando 

A ti desejo boa sorte 

A ti desejo boa sorte 

E muita felicidade 

E muitas felicidades 

Ô adeus minha rosa branca 

Adeus minha rosa branca 

De branca perdeu a cor 

De branca perdeu a cor 

Se vós me perder de vista 

Se vós me perder de vista 

Não me perca do amor. (Informação verbal)214. 

 

O cortejo avançou pela Rua de São Pantaleão em direção à Casa das Minas. O 

ritual da chegada do Império do Divino na Casa das Minas foi marcado pelo toque Três 

Pancadas e o cântico que anunciava a todos: Mastro à vista. Dona Jacy explica que, no 

cântico, a Torre de Jerusalém é uma forma de referência ao Mastro do Divino. 

Eu de longe eu avistei 

Torre de Jerusalém 

Eu de longe eu avistei 

Torre de Jerusalém 

Quem tem boa vista vê 

O primor que a torre tem 

Quem tem boa vista vê 

O primor que a torre tem. (Informação verbal)215. 

 

Em seguida, outro cântico fez referência à alegoria do pombo branco que está no 

mastaréu, a bandeira do Divino, que tremulava no alto do mastro. 

Que pombo branco é aquele 

Que dos ares vem voando 

Aqueles de céu 

Ah é Divino Esprito Santo 

Que da missa tá chegando. (Informação verbal)216. 

 

O cântico e o toque guiam as caixeiras que seguem um bailado rodeando o 

mastro, que na Casa das Minas está fincado no quintal da residência oficial do vodum 

                                                           
214 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
215 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
216 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 



177 

 

Zomadonu. O ritual de rodear o mastro acontece no Dia da Ascensão e também no Dia de 

Pentecostes.  

Na programação do domingo de Pentecostes, acontece o ritual da entrega dos 

donativos arrecadados pelo festeiro para os pobres. Na Casa das Minas, as pessoas escolhidas 

ficam sentadas em frente à Casa, enquanto, o imperador e imperatriz, sob a marcação das 

caixeiras, fazem a entrega dos donativos. O sentido da doação é assim explicado por Dona 

Jacy: “[...] porque o Espírito Santo, Ele dá, Ele pede e dá. Ele dá esmola e pede. Aí não pode 

negar nada para ninguém.” (Informação verbal)217. Os donativos são alimentos e um pequeno 

envelope com um valor simbólico em dinheiro.  

Esta fala de Dona Jacy coincide com a fala da especialista entrevistada, Zelinda 

Lima, na reportagem da TV Mirante. Segundo Dona Jacy, 

[...] a bandeira vermelha é a marcação do Espírito Santo. Porque quando Jesus subiu 

o Horto das Oliveiras, Ele falou em línguas diferentes e que aqui embaixo nós não 

entendemos. Aí tinha aquele...quem tinha um lenço, sacodia o lenço, quem tinha 

bandeira vermelha, era a bandeira. Porque, olha, as caixas representam o trovão. A 

bandeira arriada representa a marcação do Espírito Santo, a paz, os mistérios, a 

bandeira. E as bandeirinhas é a paz. É a paz como Jesus sonhou, porque Jesus 

também faz parte de tudo. (Informação verbal)218. 

 

A análise que Paul Zumthor (1984) faz do teatro nos remete à Festa do Divino 

como poetização teatral para usar o termo desse autor. No caso da encenação maranhense, 

pode-se dizer que elementos de teatralização são marcas da festa do divino e estão na voz, na 

interpretação dos cânticos, dos improvisos, nos bailados e nos rituais de salvas interpretados 

pelas caixeiras. A gestualidade é também encenada pelo Império do Divino durante o cortejo, 

na coroação, nas salvas, no trono imperial e nos rituais de passamento de posse. A postura e 

os gestos na missa também são parte do ritual encenado em homenagem ao Divino Espírito 

Santo. Gestual sempre marcado pelo toque e pelo canto das caixeiras.  

  

5.1.2 Reportagem sobre a Festa do Divino da Casa das Minas 

 

A reportagem sobre a Festa do Divino Espírito Santo da Casa das Minas foi 

exibida no dia 13 de junho de 2011, uma segunda-feira, no telejornal Bom Dia Mirante. Está 

estruturada da seguinte forma no bloco do telejornal: cabeça ou abertura pelos dois 

apresentadores do telejornal, texto com gravação em off da repórter, uma sonora ou fragmento 

                                                           
217 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 

 
218 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy, na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 
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de entrevista, passagem ou aparecimento no vídeo da repórter, texto com gravação em off, 

sonora ou fragmento de entrevista com especialista.  

A sequência de planos editados segue parte dos rituais da Festa do Divino, os 

quais não coincidem com o ritual do dia de Pentecostes para a Casa das Minas. A reportagem 

inicia com o momento da missa na igreja de Santana, acompanha a caminhada da corte do 

Império do Divino em procissão pelas ruas de São Luís com paradas realizadas em frente a 

uma residência e à Casa das Minas. A matéria encerra com imagens da caminhada da corte 

pelas ruas. Os demais rituais do dia da Festa do Divino da Casa das Minas não foram 

registrados pela reportagem: as salvas; almoço do império; toque de caixas ao pé do mastro; 

jantar dos impérios; ladainha. 

 Nesta reportagem, há aspectos que se sobressaem, os quais interessam para os 

fins desta análise, tendo-se como norte o questionamento sobre a visão de mundo relativa à 

cultura popular no contexto de uma ordem social e cultural dominante nos telejornais 

analisados na pesquisa de tese. Desenvolve-se, ainda, neste estudo, a análise crítica com base 

nos pressupostos da ideia de cultura associada à tradição como algo encerrado no passado; 

limites do acontecimento no jornalismo televisivo, estratégias da Casa das Minas e estratégias 

do telejornalismo e da emissora de televisão. 

O agendamento da Casa das Minas pelo jornalismo da TV Mirante entre 2008 e 

2012 está registrado em três reportagens. Além da reportagem objeto desta análise, 

localizaram-se nos arquivos da emissora outras duas matérias: reportagem sobre lançamento 

de documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís (exibida em 15/12/2012); 

reportagem sobre a solenidade de entrega oficial da reforma da Casa das Minas financiada 

pelo poder público (exibida em 7/4/2008). Neste estudo, infere-se que a reportagem sobre a 

festa do divino sugere uma aproximação entre realizadores da Festa e realizadores da 

produção jornalística da emissora, mas com limites definidos pela visão de mundo e práticas 

de jornalismo da TV Mirante. Avalia-se também que a pauta dessa reportagem tem relação 

com a institucionalização de parte das manifestações populares no Maranhão, dentre as quais 

as festas do divino. 

Neste percurso, segue-se a classificação de François Jost (2007), quando ele 

analisa os assuntos noticiosos na televisão veiculados a partir das imagens e das vozes. 

Situando-se no gênero de não-ficção, as narrativas jornalísticas são fundamentadas no real. 

Informam o que aconteceu, o que está acontecendo ou ainda inferem o que poderá acontecer 

com base em provas que dimensionem o real ou aquilo que é aceitável como real. No 

processo de apuração da notícia recorre-se às fontes de informação (testemunhos, 
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documentos, etc). A narrativa jornalística apresenta-se como um texto composto de vozes que 

foram reunidas a partir da metodologia de trabalho comum aos jornalistas: contato com as 

fontes.     

Seguindo o pensamento de Jost (2007), o que se verifica na reportagem sobre 

festa do divino? As imagens são singulares, são únicas. O repórter-cinematográfico capta 

fragmentos do real em segundos de instantes em que parte do ritual é encenada no domingo 

de Pentecostes. Neste sentido, são formas de conhecimento, são formas de reconhecimento 

nas especificidades do jornalismo televisivo, o que significa que predomina o conhecimento 

formal, o conhecimento institucionalizado. O conhecimento forjado na oralidade, base das 

manifestações da cultura afro-brasileira e recriado a cada festejo, por exemplo, é silenciado ou 

obscurecido.  

Todo relato de fato social implica forma de conhecimento. Segundo Adelmo 

Genro Filho (1987, p. 50), “[...] em alguma medida, implica a revelação de sua essência. Ou 

seja, do significado que emana das suas relações com a totalidade do complexo econômico, 

social e político onde está situado.” Ele quer dizer que existem diferentes formas para se tratar 

um fato jornalístico, e que as escolhas não são inocentes ou neutras em termos politico-

ideológicos. 

A prova do real perpassa formato e conteúdo da narrativa jornalística. A ideia de 

ineditismo e de atualidade reconfiguram-se como imagens singulares da festa do divino.  A 

equipe de reportagem da televisão estava no momento em que parte da festa acontecia. A 

estrutura da reportagem constituída por texto-falado (off), imagens, sonoras e som ambiente, 

apresenta-se como testemunho dos fatos organizados como narrativa do real, que ao ser 

disparada, via emissão televisiva atesta-se como verídica. Essa veracidade é o tempo todo 

evocada pela narrativa verbo-textual, imagética e de sonoridade da reportagem. A repórter 

inicia o texto off situando o local do acontecimento. “As celebrações aconteceram na paróquia 

de Santana.” (Informação verbal)219. Enquanto a câmera mostra o interior da igreja. Em plano 

geral em movimento (tilts), a câmera, como o devoto que chega a igreja, olha para o alto 

(re)conhecendo o local sagrado, a capela-mor, o altar-mor, descendo o olhar; do alto da 

capela-mor a câmera chega ao padre e aos fiéis que assistem à missa. E a narrativa quantifica 

na generalidade o valor-notícia: dezenas de fiéis lotaram a igreja, encerrando a sequência de 

imagens em tilts.  

                                                           
219 Trecho extraído da reportagem sobre Festa do Divino da Casa das Minas exibida no Bom Dia Mirante, edição 

13/6/2011. 
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Os sete planos iniciais de um total de dezenove, que cobrem o início da 

reportagem, são de imagens que registram o ritual da missa católica. Mesmo no quarto plano 

(plano americano), caixeiras, que aparecem na imagem, ilustram o off da repórter como “[...] 

devotos que vieram agradecer e pedir as bênçãos.” (Informação verbal)220 e não no seu real 

papel, ou seja, mulheres que conduzem a festa do divino e são responsáveis pelos rituais, 

cânticos, toques de tambores – denominado caixas – e bailado. Sem as caixeiras não há festa 

do divino. O quinto plano (plano geral) em câmera localizada do lado oposto do altar, tem 

imagens feitas de cima para baixo nas quais os fiéis são observados em fila dupla no centro da 

igreja, o que caracteriza o momento litúrgico da comunhão. O plano detalhe, das mãos 

entrelaçadas, confirma o momento do ritual da missa católica destinado à oração Pai-nosso; 

em um dos punhos, está o terço, outro elemento importante do catolicismo. 

O sétimo plano da reportagem traz imagem em movimento (tilts) de baixo para 

cima. É como se o próprio Divino olhasse seus fiéis. O texto da narrativa retoma a ideia da 

matéria jornalística regional e não local, situando e definindo o que é a festa do divino: “[...] a 

festa do divino é realizada em diversos municípios maranhenses. É uma celebração marcada 

por simbolismos que une ritos católicos e africanos.” (Informação verbal)221, sentença 

finalizada no plano seguinte assim descrito: imagem lateral na qual se destaca em primeiro 

plano a mordoma-régia, cujo rosto está voltado para a direção da câmera enquanto olha para a 

mordoma-mor. Na outra ponta, está a imperatriz, ao lado da mordoma-régia, mas que olha no 

sentido oposto ao da câmera. Pela primeira vez, foi evocado o sentido africano no texto da 

repórter, reforçado pela imagem da menina negra (mordoma-régia). Mas, até aquele 

momento, a sonoridade da reportagem continuava com os cânticos da missa.  

A partir da imagem das caixeiras em plano médio na sequência da reportagem, o 

sentido católico de divino, presente na narrativa verbo-imagético-sonora, cede espaço para 

alguns traços africanizantes da festa, mas ainda com predominância da concepção judaico-

cristã. O ponto alto do ritual do Divino criado pelos festeiros do Divino, ou seja, a coroação 

do imperador e da imperatriz, que foi introduzido na missa de tradição romana, por iniciativa 

dos festeiros do Divino Espírito Santo de terreiros de mina, é anunciado pela repórter, sem, no 

entanto, valorizar o próprio texto falado. Em off, a repórter diz: “Após a missa, o som das 

caixeiras anunciam um dos momentos mais importantes da comemoração: a coroação do 

                                                           
220 Trecho extraído da reportagem sobre Festa do Divino da Casa das Minas exibida no Bom Dia Mirante, edição 

13/6/2011. 

 
221 Trecho extraído da reportagem sobre Festa do Divino da Casa das Minas exibida no Bom Dia Mirante, edição 

13/6/2011. 
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imperador.” (Informação verbal)222. O momento, pois, que poderia ser o ápice na matéria, 

desperdiça a possibilidade do recurso da simbiose imagem-som captada pela câmera. As 

imagens mostram fragmentos da coroação, negligenciando a sonoridade, o toque das caixas e 

cânticos entoados pelas caixeiras (Foto 1). O que se vê e se ouve, é a predominância do off da 

repórter, prevalecendo a voz de Deus223, ou seja, a autoridade forjada no discurso da repórter. 

Por sua vez, há quebra de uma regra constantemente reivindicada pelo jornalismo televisivo: 

sustentar a fala-texto (off) na construção da realidade referenciada pelas câmeras. Mais uma 

vez, a participação das caixeiras, as sacerdotisas da Festa do Divino, é negligenciada. 

 

Foto 1 - Sequência de imagens que cobrem o momento da coroação do Imperador do 

Divino 

 
Fonte: Telejornal Bom Dia Mirante, edição de 13/6/2011.  
Nota: Após a missa, o som das caixeiras anuncia um dos momentos mais importantes da comemoração: a 

coroação do imperador. 

 

Outros momentos importantes do ritual do Divino também são registrados como a 

caminhada do cortejo imperial entre a igreja e a Casa das Minas e a entrega de donativos aos 

pobres. Em nenhum momento, a reportagem traz imagens internas do ritual na Casa das 

Minas. A festa do divino, que é também festa de terreiro de mina, não tem espaço na 

                                                           
222 Trecho extraído da reportagem sobre Festa do Divino da Casa das Minas exibida no Bom Dia Mirante, edição 

13/6/2011. 

 
223 A voz de Deus ou voz over é uma categoria bastante comum na análise de documentários. Segundo Consuelo 

Lins (2006), a voz de Deus significa aquele que tudo vê e que tudo sabe. Trata-se da voz que narra no 

documentário, sendo, em geral, uma voz masculina, quando o documentário falado surge no final dos anos 

1920. 
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reportagem. Não há referência de que se trata de um dos momentos da festa do divino 

realizada pela Casa das Minas. A passagem da repórter fica nas generalidades:  

É um momento também bastante especial na celebração. Os fiéis fazem uma espécie 

de representação. O imperador e sua corte seguem em caminhada pelas ruas do 

reino. Param em algumas casas para visitar os súditos e também receber as honrarias 

reais. (Informação verbal)224.  

 

Essa fala segue o roteiro da produção televisiva, que promete, na abertura da 

reportagem, uma abordagem estadual sobre a temática festa do divino. 

APRESENTADOR 1: A festa do Divino é uma das manifestações culturais mais 

ricas e tradicionais no Estado do Maranhão, Roberto 

APRESENTADOR 2: Bom, e ontem, Soares, a Festa teve o seu ponto alto com a 

programação que se iniciou logo cedo em várias cidades do Maranhão. Em São 

Luís, a repórter Valdélia Reis acompanhou os rituais que mantêm essa tradição. 

(Informação verbal)225. 

 

As sonoras ou fragmentos de entrevistas que compõem a reportagem são sempre 

de alguém que fala sobre o acontecimento, no caso um especialista. Na reportagem sobre a 

festa do divino, a voz da caixeira-régia, a sacerdotisa da festa, é negada. Não há espaço para a 

fala dos atores sociais da festa de divino. A primeira sonora (geralmente são duas e no 

máximo três por matéria para telejornais diários) realizada pela repórter induz a entrevistada a 

falar o que a repórter queria ouvir. O off da repórter diz: “Devotos que vieram agradecer e 

pedir as bênçãos do Divino Espírito Santo.” (Informação verbal)226. A entrevistada diz: “Peço 

muita fé e muita sabedoria que é (sic) dos dois Espírito Santo.” (Informação verbal)227. A 

sonora não traz o nome da entrevistada, que tem relação direta com a Casa das Minas; é uma 

assissi, denominação para os amigos da Casa das Minas, que junto com a vodunsi da Casa das 

Minas, a líder espiritual, assina as cartas-convites para a coleta de donativos para a festa do 

divino (SANTOS, 2011). Durante a fala da assissi, é possível ouvir o toque dos tambores 

executado pelas caixeiras. A outra entrevista está no final da reportagem. Trata-se da fala da 

folclorista Zelinda Lima, bastante conhecida no segmento da cultura popular em São Luís.  

Verificou-se três formatos sonoros na narrativa audiovisual sobre a Festa do 

Divino Espírito Santo: o áudio do texto narrado pelos apresentadores na cabeça da 

                                                           
224 Trecho extraído da reportagem exibida no telejornal Bom Dia Mirante, no dia 13 de junho de 2011.  

 
225 Trecho reproduzido da abertura ou cabeça da reportagem sobre a festa do divino exibida no telejornal Bom 

Dia Mirante, no dia 13 de junho de 2011. 

 
226 Trecho extraído da reportagem exibida no telejornal Bom Dia Mirante, no dia 13 de junho de 2011. 

 
227 Trecho extraído da reportagem exibida no telejornal Bom Dia Mirante, no dia 13 de junho de 2011. 
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reportagem, no estúdio; o off da repórter também gravado em estúdio; as sonoras; e o som 

ambiente captado pelo microfone da câmera na igreja e na rua.  

Os áudios dos apresentadores e dos repórteres são sempre tecnicamente 

produzidos em um espaço neutro, asséptico, como o estúdio. A riqueza de sons nos espaços 

internos e externos é pouco explorada como potencialidade de mensagem sonora. Na primeira 

parte da reportagem, ouvem-se fragmentos do som ambiente da missa e acompanhamento 

musical; sons indicativos da oração Pai-Nosso, neste caso com predominância informativa da 

imagem pelas mãos entrelaçadas dos fiéis e o movimento dos lábios; som do toque das caixas 

e cânticos no interior da igreja e durante a coroação imperial, ambiente sonoro coberto pela 

fala da repórter. Somente ao final da matéria é possível ouvir o toque das caixas e os versos 

entoados pelas caixeiras, sem a predominância da voz falada. Pode-se concluir que as 

expressões poéticas cantadas, tanto as que constituem o repertório reproduzido quanto o 

improvisado, são menos valorizadas que o toque das caixas como mensagem sonora. 

A presente análise concentra-se na reportagem sobre a festa do divino da Casa das 

Minas, mas se sabe que o texto de uma narrativa televisiva não está reduzido à reportagem em 

si, ou seja, com texto em off, passagem, sonoras e todos os recursos imagéticos-sonoros 

finalizados em edição para sua veiculação em telejornal. O agendamento de toda produção 

televisiva é repleto de vozes. A coleta de informações e como e porque o assunto vira notícia 

e se transforma em produção audiovisual de uma emissora de televisão privada também 

contribuem para reproduzir características de manifestação da cultura popular, dimensões 

importantes, que servem de norteamento neste trabalho.   

Observou-se que o termo terreiro de mina não aparece no texto da reportagem. A 

pauta e a reportagem reforçam a ideia de existência de um período festivo no Maranhão, 

compreendendo, dessa forma, a festa do divino como uma expressão presente como evento do 

calendário turístico. Reproduz, portanto, a concepção de cultura popular como tradição que 

permanece no imaginário popular e não como expressão da religião afro-maranhense que 

resiste e se atualiza no processo das contradições e tensões de uma sociedade marcada por 

divisões e conflitos de classes sociais e raciais. Neste sentido, considera-se que a reportagem 

como expressão jornalística de uma emissora privada de televisão reproduz a concepção 

dominante de cultura popular, nega a existência de conflitos e diferenças sociais, enquadrando 

e encenando na produção de televisão manifestação originária da cultura popular como 

expressão de entretenimento cultural. 
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5.1.2 Reportagem sobre o documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís 

 

A noite e os mistérios da obscuridade do tempo marcam a reportagem que tem 

como tema o lançamento do documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís; a 

produção do filme foi resultado de articulação, com duração de quatro anos e meio de 

trabalho, entre realizadores suíços e o professor Sérgio Ferretti, pesquisador do tambor de 

mina da Casa das Minas (ANEXO C). A reportagem foi exibida no JMTV-1ª Edição no dia 15 

de dezembro de 2012, na mesma data de lançamento do documentário (ANEXO B), ou seja, 

“[...] às sete da noite, no cine Praia Grande que fica no Centro de Criatividade Odylo Costa 

filho, na Praia Grande, o centro histórico de São Luís.” (Informação verbal)228, conforme nota 

pé lida pela apresentadora no encerramento da reportagem, finalizando o texto com a seguinte 

frase: “A entrada é gratuita.” (Informação verbal)229. Recurso técnico que funciona mais como 

uma informação completar, pela leitura formal do texto, do que um convite ao público para 

participar do lançamento do documentário. Na nota pé lida pela apresentadora não há 

referência se haveria outras sessões de exibição, tampouco, há informações sobre a 

distribuição do documentário ou onde o filme pode ser encontrado.  

A narrativa jornalística abre o último bloco do telejornal230, no qual são exibidas 

as narrativas audiovisuais com temáticas relativas ao campo cultural231. Na primeira 

sequência de imagens, cinco diferentes planos e movimentos da câmera se alternam: plano 

próximo, plano médio e plano geral, este último enquadrando, pela primeira vez, todo o 

grupo, sendo os dois realizadores do filme à direita do vídeo, e, à esquerda, no sentido 

horário, o pesquisador Sérgio Ferretti e duas moças.  

                                                           
228 Trecho extraído da reportagem sobre o documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís, exibida 

no telejornal JMTV-1ª Edição,  no dia 15/12/2012 (APÊNDICE N). 

 
229 Trecho extraído da reportagem sobre o documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís, exibida 

no telejornal JMTV-1ª Edição,  no dia 15/12/2012.  

 
230 Após a reportagem sobre o documentário, fazem parte do bloco duas narrativas que têm como temática as 

produções sobre o clima de Natal. Foi exibida a reportagem sobre visitas noturnas à casa de Papai Noel em 

praça pública da cidade maranhense Caxias; em seguida, a apresentadora chama o vivo do repórter que está 

com outra atração natalina em praça pública de São Luís. O repórter entrevista também dois artistas 

responsáveis pela criação do presépio exposto no local. 

 
231 As matérias agendadas sobre cultura na televisão tomam como referência a ideia de jornalismo cultural 

originário da imprensa. No Brasil, é a partir de meados do século XIX que os jornais começam a dedicar 

espaço para uma ação cultural o que incluía debate e agendamento de temáticas predominantemente relativas 

ao campo literário. Configuração que se altera com a formação e expansão da indústria cultural no século XX 

com destaque para o mercado cultura fonográfico (GADINI, 2009). 
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As imagens mostram simulação de conversa dos personagens que ora falam entre 

si e ora dirigem o olhar para um sexto personagem que está fora do enquadramento: o 

repórter. Não são ouvidas as vozes dos personagens da matéria; apenas o movimento dos 

lábios é indicativo do diálogo entre pessoas que aparecem em pé, em meio círculo, na noite 

escura da esquina da Rua Portugal (antiga Rua do Trapiche), no bairro Praia Grande, centro 

histórico de São Luís.  O local da locação de imagens – um dos mais conhecidos de São Luís, 

o qual foi transformado em cartão postal com o crescimento do turismo na cidade – não fica 

distante do prédio Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, onde está situado o cinema Praia 

Grande. O cenário, no entanto, não tem relação direta com a pauta da reportagem, salvo as 

imagens noturnas, o que reforça a ideia de obscuridade e mistério na narrativa audiovisual. 

Em seguida, a narrativa introduz a fala da diretora do documentário, conforme 

identificação na legenda. Parte da fala serve para cobrir as imagens da Casa das Minas que 

estão no documentário. Ela conta como se deu o processo de pesquisa nas obras de Hubert 

Fichte, fonte para o roteiro do documentário. Relata também sobre o processo de trabalho 

com a Casa das Minas e a confiança estabelecida com as vodunsis Dona Deni e Dona Celeste. 

Assim como as imagens externas com os personagens da reportagem, as imagens do 

documentário exibidas na narrativa são noturnas.  

Em seguida, há o início de uma pequena sequência de imagens do documentário. 

Primeiro, em plano geral médio com imagem externa de parte da fachada da Casa das Minas. 

Em primeiro plano, à esquerda do vídeo, aparece a placa com a sinalização de rua indicando o 

local: Casa das Minas. Dois homens estão na calçada da instituição, olhando para a câmera. 

Ambos estão em diagonal em relação a eles e à câmera. Destaque para a fachada de entrada 

principal da casa. A imagem foi feita em perspectiva com as cores da Casa (azul claro e faixa 

vermelha na parte final da parede). 

As imagens do documentário também são utilizadas para cobrir o off do repórter. 

Cena em plano geral mostra a vodunsi, Dona Deni, no interior da Casa das Minas. Ela aparece 

sentada em um banco de madeira e, à sua frente, um senhor está sentado em outro banco de 

madeira no salão das danças sagradas aos voduns. Não há referência na reportagem à vodunsi, 

personagem do documentário. No mesmo frame, aparece uma pessoa próxima à porta: um 

jovem que está próximo à Dona Deni, mas no espaço contíguo ao do salão de danças, feito de 

terra batida. Imagem em perspectiva convoca o olhar de quem chega e vai entrando no salão. 
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Alguns equívocos foram encontrados no texto falado do repórter, os quais se 

enumeram a seguir: a afirmação de que a rainha que dera origem à Casa das Minas “[...] veio 

pra São Luís vendida como escrava em 1830.” (Informação verbal)232. Não há estudos que 

confirmem esta data com precisão, conforme se analisou no segundo capítulo. A frase 

seguinte informa que “[...] dez anos depois aparecia o primeiro registro da Casa.” (Informação 

verbal)233, sugerindo como registro inicial livro de Hubert Fichte, o qual se vê em plano 

detalhe, a capa da obra intitulada Das Haus der Mina in São Luiz de Maranhão – Materialien 

zum studium des religiösen Verhaltens. O livro foi fonte de pesquisa para os realizadores do 

filme.  

O terceiro equívoco está no anúncio de tendência de desaparecimento da religião, 

segundo o off do repórter. Esta afirmação não é sustentada pela fala de 33 segundos do 

antropólogo entrevistado. O pesquisador, no fragmento da entrevista editada, se reporta ao 

declínio da Casa das Minas. Em nenhum momento, ele faz alusão à tendência de 

desaparecimento da religião mina, embora, como ele próprio registra, com base nos 

depoimentos de vodunsis, não há nenhum terreiro de origem direta da Casa das Minas. Mas os 

existentes no Maranhão se reportam de alguma forma ao terreiro mais antigo em 

funcionamento (FERRETTI, 1985). Na mesma sentença do repórter, o documentário se torna 

o sujeito-herói que vai salvar a religião mina: “Os 85 minutos de documentário chegam para 

preservar uma religião que tende a desaparecer.” (Informação verbal)234. Essa mensagem de 

fala vem sustentada pela mensagem imagética. Nesse sentido, a solução que vem, de alto para 

baixo, está reproduzida no movimento tild, quando o ponto de vista da câmera enquadra, em 

perspectiva, a fachada do sobrado histórico, onde atualmente funciona a Secretaria de Cultura 

do Estado, até passar pelo grupo de personagens que está na calçada do prédio que fica em 

frente ao casarão revestido de azulejo português, cenário de locação da equipe de reportagem. 

No final desse movimento, o último frame exibido chama a atenção para o antropólogo que, 

naquele momento, se dirige, com fala sem áudio, ao repórter, o personagem que está ausente 

do foco da câmera. A sonora com Sérgio Ferretti, especialista em tambor de Mina, inserida ao 

                                                           
232 Trecho extraído da reportagem sobre o documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís, exibida 

no telejornal JMTV-1ª Edição,  no dia 15/12/2012. 

 
233 Trecho extraído da reportagem sobre o documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís, exibida 

no telejornal JMTV-1ª Edição,  no dia 15/12/2012. 

 
234 Trecho extraído da reportagem sobre o documentário Casa das Minas: os voduns reais de São Luís, exibida 

no telejornal JMTV-1ª Edição,  no dia 15/12/2012. 
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texto-off do repórter é a técnica utilizada para dar credibilidade ao que fora dito anteriormente 

na reportagem. 

O plano de imagens da narrativa audiovisual é dividido em três partes: 1) imagens 

do grupo de personagens na esquina da Rua Portugal, Praia Grande; 2) cenas do 

documentário; 3) imagens do livro de Hubert Fichte, em plano detalhe; A Casa das Mina e 

seus representantes aparecem somente no recorte do documentário distribuído para 

divulgação.  

Observou-se que as falas na reportagem são todas de especialistas: o antropólogo 

e os realizadores do filme. Não há trilha sonora e o som ambiente é praticamente nulo. 

Somente durante a sonora com o diretor de fotografia do filme, ouvem-se sons de uma canção 

que poderá vir de bares que estão próximos do local de locação da reportagem, no bairro Praia 

Grande, centro histórico de São Luís revitalizado nos anos 1980. 

As imagens produzidas para a reportagem feitas durante a noite235, combinadas às 

imagens noturnas do documentário, reforçam uma espécie de realismo mágico simbolizado 

pela relação com o invisível que está no documentário, como, de igual modo, por sugerir, no 

imaginário, a evocação das lendas de São Luís, das almas penadas que vagueiam pelas ruas do 

centro histórico, como a de Ana Jansen montada em cavalos sem cabeça envoltos em bola de 

fogo. O fundo, cenário da narrativa, é de uma cidade fantasmagórica. Ocupada pelos seis 

personagens da matéria, sendo que um deles está invisível. Somente o conjunto de casario 

antigo com todas as luzes apagadas e os personagens da reportagem ocupam a cidade 

esvaziada, cidade de mistérios e do invisível. Compreende-se que a narrativa – que 

imageticamente apresenta, simbolicamente, a ideia do invisível e dos mistérios, por 

intermédio da baixa luminosidade e ausência de luz natural, e do movimento da câmera – 

reforça a ideia do possível desaparecimento da Casa das Minas, como um quase fantasma que 

ainda aparece, mas que, a qualquer momento, poderá desaparecer. 

Em seguida, cena, em plano geral, de Dona Deni no interior da Casa das Mina, 

anteriormente descrita. O próximo frame, em plano detalhe, exibe a placa com a inscrição 

Casa das Minas que fica localizada na parte exterior da instituição.  Essa placa, ao contrário 

da outra imagem, está afixada na parede da fachada frontal da Casa. A placa é feita em 

                                                           
235 Há que se considerar que o lançamento do documentário seria naquela noite, e, ainda, que as imagens 

utilizadas na reportagem, além das tomadas feitas durante conversa com realizadores e apoiadores do 

documentário, são noturnas. Pondera-se, ainda, que a narrativa foi parte do telejornal exibido no horário de 

meio dia. 
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azulejo tem a seguinte inscrição: Casa das Minas, Qverebentã de Zomadonu Tombado pelo 

Iphan. Consta também a data do tombamento: 2002. 

A narrativa imagética segue com sequência de imagens do documentário. Sendo, 

portanto, o olhar do visitante, representado pela câmera, que continua entrando, percorrendo 

os aposentos da Casa. O plano sequência sugere se tratar de um tracking do filme. A câmera 

entra lentamente pelo corredor da Casa das Minas, que dá acesso à cozinha. É possível ver 

parte da cajazeira, a árvore sagrada dos voduns da Casa, e outras plantas que estão no quintal 

do terreiro. Essa sequência termina com plano geral médio: quatro pessoas negras sentadas no 

salão de festas, três homens e uma mulher.  

 

5.1.3 Reportagem sobre reforma da Casa das Minas 

 

A Casa das Minas e suas vodunsis estão na abordagem da narrativa audiovisual 

sobre a reforma física da sede do terreiro do culto afro-brasileiro de origem jeje-fon, veiculada 

em 2008 no telejornal JMTV- 1ª Edição236, com duração de dois minutos e vinte e um 

segundos. Presume-se que a pauta fora agendada tendo como mote a solenidade de entrega 

oficial da reforma da Casa das Minas pelo IPHAN, uma vez que a temática e imagens da 

solenidade com a participação da representante do órgão público e do prefeito da cidade de 

São Luís estão na narrativa. 

A narrativa é feita em voz over237. Ressalte-se que há uma reportagem, mas não há 

assinatura de um repórter e nem o recurso tradicional da passagem. No entanto, a figura do 

                                                           
236 Considera-se que a data provável de veiculação da reportagem tenha sido no dia 24 de março de 2008, um dia 

após a realização da solenidade de entrega da reforma da Casa das Minas, conforme informações disponíveis 

em acervo virtual do Imirante.com. Registre-se, ainda, que foi informada a data 7/4/2008 como o dia da 

veiculação da narrativa audiovisual no telejornal JMTV-1ª Edição, pelo Centro de Documentação (CEDOC) 

da TV Mirante (ANEXO A).  Para mais informações sobre a notícia publicada sobre o evento pelo site 

Imirante (Disponível 

em:<http://imirante.globo.com/mobile/saoluis/noticias/2008/03/24/casadasminasereabertacomfestanocentro.S

html>).   

 
237 Adota-se o termo voz over conforme entendimento de Consuelo Lins e Claudia Mesquita (2008). A voz over 

ou narração over é o recurso técnico de fala que se sobrepõe às imagens da narrativa audiovisual. É uma voz 

externa ao palco da ação jornalística, não sendo possível identificar a autoria. A voz over se impõe na 

narrativa de modo onisciente e onipresente; direcionando sentidos e fabricando interpretações, de acordo com 

as autoras. Difere da narração off, que conforme as autoras, “[...] diz respeito às vozes que estão fora de 

quadro, mas pertencem ao universo sonoro da cena em questão.” (LINS; MESQUITA, 2008, p.18). No 

jornalismo audiovisual, o texto do repórter que cobre as imagens é comumente designado de off, termo que já 

utilizamos anteriormente, seguindo o jargão jornalístico de televisão, levando-se em consideração também a 

assinatura do repórter na matéria e a inserção do recurso técnico da passagem, o instante em que o repórter 

aparece dentro da narrativa. Mas no caso específico da análise da reportagem sobre a reforma da Casa das 

Minas, avaliou-se que o termo voz over é mais adequado que voz off, pelos motivos já explicitados. 
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repórter é representada pela voz over e pela imagem do microfone utilizado nas seis 

entrevistas da narrativa jornalística.  

A narrativa verbo-textual é marcada por palavras e frases curtas na sequência dos 

planos: “A estrutura, o chão, tudo permaneceu igual. Cada detalhe secular foi apenas 

revitalizado, ganhou cor, vida nova.” (Informação verbal)238. Essa assertiva busca 

confirmação na fala da primeira entrevistada, assim introduzida na narrativa: “Para a alegria 

de Dona Celeste, uma das voduns239 da Casa das Minas.” (Informação verbal)240. No entanto, 

o recorte da entrevista utilizado não corresponde ao que foi dito anteriormente. Dona Celeste 

diz estar feliz conforme explica: “[...] porque é um grande momento que a gente tem de ser 

arrodeada por pessoas, que chegam e que querem se interessam em vir conhecer a Casa e ver, 

nos conhecermos e conversamos um pouco sobre a Casa.” (Informação verbal)241. A voz over 

retorna fazendo referência à árvore sagrada, plantada no século 19 “por escravos africanos”, 

que, na reforma, recebeu uma mureta, o que valoriza a árvore ao mesmo tempo em que separa 

“o presente do passado”, conforme a narrativa textual. Nesse momento, aparecem imagens 

da exposição de fotografias das vodunsis da Casa das Minas, mostra que é apresentada como 

o resgate da história e como parte das comemorações da reforma da Casa pelo IPHAN. Essa é 

a deixa para a inclusão da fala da representante do IPHAN. Em seguida, a voz over marca a 

deixa para a fala do pesquisador especialista no culto afro-maranhense praticado na Casa das 

Mina. Ele narra a versão sobre a origem da Casa, que teria sido fundada por uma rainha 

africana. Retorna a voz over com a frase curta “história que encanta estudantes” para inserir 

outra sonora, a do estudante que confirma o interesse pela história da Casa. Nova intervenção 

da voz over, “[...] história contada todos os dias com a mesma satisfação.” (Informação 

verbal)242, para introduzir a fala de Euzébio, tocador da Casa das Minas. Em seguida, as frases 

                                                           
238 Trecho extraído da reportagem sobre a reforma da Casa das Minas exibida no JMTV-1ª Edição em 24 de 

março de 2008 (data provável). 

 
239 O termo correto é vodunsi para as mulheres integrantes da Casa das Minas e que recebem as entidades 

denominadas voduns. Também se verificou que equívoco semelhante está na redação da matéria jornalística 

veiculada no site Imirante.com (Disponível 

em:<http://imirante.globo.com/mobile/saoluis/noticias/2008/03/24/casadasminasereabertacomfestanocentro.s

tml>). 

  
240 Trecho extraído da reportagem sobre a reforma da Casa das Minas exibida no JMTV-1ª Edição em 24 de 

março de 2008 (data provável). 

 
241 Trecho extraído da reportagem sobre a reforma da Casa das Minas exibida no JMTV-1ª Edição em 24 de 

março de 2008 (data provável). 

 
242 Trecho extraído da reportagem sobre a reforma da Casa das Minas exibida no JMTV-1ª Edição em 24 de 

março de 2008 (data provável). 
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“[...] história única. Patrimônio do Brasil.” (Informação verbal)243 antecedem a inserção do 

plano americano com enquadramento de fotografia na qual aparecem as autoridades do poder 

público ao lado das vodunsis no momento elaborado para as câmeras, anunciando o corte 

simbólico da fita nas cores verde e amarela – simbolizando cores da bandeira do Brasil – 

aposta sobre retratos da exposição de fotografias. A narrativa encerra com a fala da vondusi 

Dona Deni, responsável pela Casa: “[...] ela [Casa das Minas] vai permanecer, que como eu, 

tem outros filhos precisando dela.” (Informação verbal)244.  

A primeira parte da narrativa audiovisual dá conta da reforma em si do prédio 

com destaque para o chão, cores e arquitetura da Casa, mediante off e imagens da instituição 

secular. Após os primeiros sete frames, um fragmento da fala de Dona Celeste, a vodunsi da 

Casa das Minas, organizadora da Festa do Divino Espírito Santo e conhecida pelo empenho e 

dedicação para manter o funcionamento do terreiro de Zomadonu. Do interior da Casa, a 

narrativa audiovisual encaminha o receptor para o quintal do terreiro onde está a cajazeira 

sagrada. A imagem da cajazeira sagrada aparece em plano médio da parte superior da árvore 

sagrada. O cinegrafista faz o movimento tilts, percorrendo o olhar de cima para baixo, até 

chegar à imagem da altura do próprio cinegrafista.  

Símbolo importante no culto dos voduns, a cajazeira sagrada marca a passagem 

do tempo na narrativa como uma espécie de flashback elaborado com as fotografias em preto 

e branco e coloridas das vodunsis e seus rituais na Casa das Minas. A maioria das fotografias 

ocupa todo o vídeo; algumas imagens são das fotografias na exposição, em plano mais aberto. 

O primeiro retrato mostrado na tela, em plano próximo, é o retrato de uma das mulheres mais 

conhecidas da Casa: mãe Andresa, a última vodunsi-gonjaí da Casa das Minas245. A sequência 

de fotos aparece no vídeo desprovida de legenda verbalizada, ou seja, trata-se de um momento 

da reportagem na qual a narrativa sonega informações da história dos sujeitos da Casa 

consagrada no próprio discurso midiático, e em especial nessa reportagem, como o terreiro 

mais antigo e em funcionamento no Maranhão. A narrativa se limita à exposição e não às 

fotografias que são experiências capturadas representativas da história da Casa das Mina. 

                                                                                                                                                                                     
 
243 Trecho extraído da reportagem sobre a reforma da Casa das Minas exibida no JMTV-1ª Edição em 24 de 

março de 2008 (data provável). 

 
244 Trecho extraído da reportagem sobre a reforma da Casa das Minas exibida no JMTV-1ª Edição em 24 de 

março de 2008 (data provável). 

 
245A foto da exposição é capa do livro de Nunes Pereira. De acordo com o autor, esse foi o último retrato de mãe 

Andresa (PEREIRA, 1979).  
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Como diz Susan Sontag (2004, p. 28), fotos “[...] podem ser mais memoráveis do que 

imagens em movimento porque são uma nítida fatia do tempo, e não um fluxo.” Nesse 

sentido, considera-se que o gênero reportagem, assim como a televisão enquanto meio, tem na 

sua natureza o movimento contínuo de exibição e apagamento do que é mostrado, conforme 

lembra Sontag (2004). “A televisão é um fluxo de imagens pouco selecionadas, em que cada 

imagem cancela a precedente.” (SONTAG, 2004, p. 28). 

Além de Mãe Andresa é possível ver retratos de outras vodunsis e também fotos 

de rituais de danças acompanhados pelo toque de tambor. Uma das fotos é a representação da 

obrigação aos voduns da família Dambirá, Acossi, Azili e Azonce, os dois últimos 

sincretizados em São Roque e São Sebastião. Os rituais acontecem nos dias 19, 20 e 21 de 

janeiro. Também é exibida a foto das tobóssis246. A sequência tem uma duração de 23 

segundos de imagens próximas e, em plano geral médio, de parte das fotografias que 

passaram a fazer parte do acervo permanente da Casa. 

A sequência das fotografias é finalizada em plano geral médio com a imagem de 

três fotografias afixadas em duas paredes da Casa das Minas. É o mesmo enquadramento de 

imagem já exibida, desta vez com a inclusão de mais uma fotografia. As paredes internas da 

Casa de cor amarela com uma barra em cor vermelha, próxima ao assoalho, também são 

exibidas. No entanto, considera-se que a imagem poderia ser melhor explorada do ponto de 

vista estético. São apresentadas, a seguir, as imagens das fotografias acompanhadas da 

narrativa textual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246 O ritual das tobóssis acontecia no carnaval. Com base nas informações de mãe Andresa, Pereira explica que 

as tobóssis, “[...] são espíritos e, baixando à [sic] terra, ‘vivem como as pessoas', isto é, humanizam-se.” 

(PEREIRA, 1979, p. 38). Segundo o autor, durante a festa, as tobóssis dançavam e distribuíam frutas para o 

público presente no ritual. Na festa havia uma grande travessa de acarajé, além de pipocas e frutas 

(PEREIRA, 1979).  
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Foto 2 - Sequência de planos com imagens das fotografias da exposição permanente da 

Casa das Minas 

 
Fonte: Telejornal JMTV – 1ª Edição. 

Nota: OFF247: separa o presente do passado. História resgatada por meio de fotografias que agora estão à 

disposição do público na Casa das Minas. A exposição faz parte das comemorações pela reforma do mais 

antigo terreiro de culto afro-brasileiro do Maranhão. Um dos três únicos tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico Artístico Nacional em todo o país. 

 

O flashback imagético está apartado do texto narrado. A voz over atua 

direcionando imagens e falas no sentido tradicional e conservador de resgate da história ao se 

referir ao imóvel. Não há referência sobre as vodunsis que fazem parte da história da Casa das 

Minas e que são os sujeitos da mostra de fotografias, permanecem, portanto, na narrativa, 

como personagens secundários. Registre-se que a fala de integrantes da Casa foi assegurada 

com a realização de três sonoras, sendo duas com as vodunsis e uma com o tocador. O 

flashback de imagens das fotografias é desprovido de som ambiente, ao contrário dos outros 

planos da narrativa que possuem som direto capturado pela câmera. A narrativa limita-se à 

exposição de fotografias e ao roteiro da solenidade de entrega da recuperação do prédio 

histórico, que foi tombado pelo IPHAN em 2002.  

A reportagem deixa entrever marcas institucionais que enfatizam a versão oficial 

da reforma da Casa, sendo bem evidenciado na sucessão de imagens do prédio combinada ao 

texto do narrador. A narrativa verbo-textual é sustentada, principalmente, pelas fontes oficiais, 

no caso o IPHAN e o especialista. A narrativa imagética e sonora também traz indícios de que 

a produção do audiovisual foi feita em uma locação, por ocasião do evento oficial de entrega 

                                                           
247 O off aqui é também chamado de voz over, conforme nota explicativa já apresentada. 
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da reforma, embora não se desconheça que esse tipo de prática costuma fazer parte das rotinas 

de telejornalismo nas reportagens do cotidiano.  

Observa-se que o sentido menos preservacionista248, menos oficial e de sincronia 

entre palavra falada e imagem, está no encerramento da narrativa com a sonora de Dona Deni 

quando diz que a Casa “[...] vai permanecer, que como eu, tem outros filhos precisando dela.” 

(Informação verbal)249. O final da fala da vodunsi-chefe é coberta por imagem da fachada da 

Casa, em plano geral. O frame mostra o momento em que quatro mulheres atravessam a rua e 

se encaminham para entrar na Casa das Minas, duas delas seguem de mãos dadas para o 

terreiro de Zomadonu (Foto 3). 

 

Foto 3 - Imagens dos últimos planos da reportagem sobre a reforma da Casa das Minas 

 
SONORA D. DENI: Ela [Casa das Minas] vai 

permanecer, que como eu, tem outros filhos precisando 

dela. 

Fonte: Telejornal JMTV – 1ª Edição. 

 

5.2 Reportagem sobre o lançamento do CD Baião de Princesas da Casa Fanti Ashanti  

  

Com duração de um minuto e quarenta e três segundos250, a matéria exibida em 

dezembro de 2002, no telejornal JMTV-1ª Edição, tem como temática o lançamento do CD 

Baião de Princesas de Pai Euclides (APÊNDICE P). O CD, que foi lançado com a realização 

de um show, à noite, na Fonte do Ribeirão251, espaço único de locação da narrativa 

                                                           
248 Preservacionismo remete à concepção inicial de povo, cujas virtudes e sabedoria são carecedoras de proteção 

ante o impacto avassalador da chegada do capitalismo, como bem observou Renato Ortiz ([19--]) em 

Românticos e folcloristas. 

 
249 Trecho extraído da reportagem sobre a reforma da Casa das Minas exibida no JMTV-1ª Edição em 24 de 

março de 2008 (data provável). 

 
250 A cópia da narrativa audiovisual foi cedida pela TV Mirante, mas não foi informada a data, somente o mês e 

o ano de veiculação do material no telejornal. 

 
251 A Fonte do Ribeirão é um belo cartão postal de São Luís. Beleza, já modificada pelo homem, fora descrita 

por Claude d’Abbeville como lugar belo e aprazível, com fonte de águas vivas e claras, cercada de “[...] 

palmeiras, guacos, murtas e outras árvores maravilhosamente grandes e copadas, sobre as quais se vêm 

muitas vezes monos, macacas e micos que vão beber água.”, segundo transcrição do padre e escritor feita 

historiador maranhense Carlos Lima, em Caminhos de São Luís (2002, p. 164). Os padres capuchinhos 

Claude d’Abbeville e Yves D’Évreux fizeram parte da comitiva que chegou ao Maranhão, no período da 
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audiovisual, reúne as canções e músicas dedicadas às divindades que baixam no terreiro de 

Pai Euclides. Não há inserção de imagens de arquivo do Baião de Princesas da Casa Fanti-

Ashanti. 

O início da narrativa, que tem como cenário o local do concerto musical na Fonte 

do Ribeirão, em São Luís, situa o olhar e a escuta do telespectador no show musical. Em 

plano americano, imagem feita a partir do palco tem como foco os músicos e o coro que, 

naquele momento, se apresentavam na Fonte do Ribeirão. Nesse frame, em primeiro plano, o 

músico que toca pandeiro, em segundo, o que toca órgão e, em terceiro, o coro. Imagem feita 

pelo cinegrafista que simula uma coxia imaginária, tal a proximidade dos músicos e coralistas. 

Em voz over, a narradora diz que “[...] o pandeiro ganhou a companhia de outros.” 

(Informação verbal)252, para, em seguida, ser exibido o movimento das mãos que tocam 

castanhola. A intenção é descrever o show em plano mais aberto e em plano detalhe, indo dos 

músicos para os instrumentos. Só então, a narrativa situa o local do show em imagem frontal, 

em plano geral, no qual o ponto de vista é o olhar do público, ou seja, das pessoas que 

acompanham o show no entorno da Fonte do Ribeirão. O que inclui em primeiro plano, à 

direita, as costas de um homem que está de pé, vestido de camisa branca e o movimento de 

outro homem que se levanta do banco em frente à fonte. Na mudança de plano, aparece, 

novamente, a apresentação dos artistas, sendo imagem em movimento da esquerda para a 

direita, seguida de plano americano que enquadra o coro formado por filhos e filhas de santo 

do terreiro de Pai Euclides, acompanhados no concerto musical por integrantes do grupo 

paulista A Barca253, realizador do CD (ANEXO G; H; I). 

O peculiar da narrativa, em comparação à reportagem sobre a Festa do Divino, é a 

predominância da sonoridade musical. O som dos instrumentos e o canto perpassam toda a 

narrativa. Há intenção de fazer valer o agendamento da produção cultural com a execução de 

trechos do concerto na narrativa. As músicas são utilizadas como trilha sonora, ou seja, como 

                                                                                                                                                                                     
missão colonizadora francesa no Maranhão, em 1612, data de fundação de São Luís pelos franceses 

(ÉVREUX, 2007). Os chamados Baralhos, antigos cordões carnavalescos, formado por negros costumavam 

sair da Fonte do Ribeira e do bairro Madre Deus (LIMA, 2002). 

 
252 Trecho extraído da reportagem sobre lançamento do CD Baião de Princesas da Casa Fanti Ashanti exibida em 

dezembro de 2012 no telejornal JMTV-1ª Edição. 

 
253 O grupo A Barca define-se como grupo musical pesquisador de ritmos da cultura popular inspirado nas 

andanças e produção intelectual de Mário de Andrade. Criado em 1998, o grupo fez várias viagens pelo país. 

Teve encontros com a Casa Fanti-Ashanti em 1999 e 2002. Para mais informações 

ver:<http://www.barca.com.br/>. (ANEXO H). 
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música de fundo que acompanha a voz over.  A trilha é interrompida, por um breve espaço de 

tempo, pelas sonoras, principalmente a de Pai Euclides (Foto 4).  

 

Foto 4 - Reprodução da imagem da sonora de Pai Euclides  

 

SONORA COM PAI EUCLIDES: numa 

parte secreta, com algumas iguarias e daí 

tem toda uma louvação para uma 

determinada divindade que se chama 

Dantan, ou alguém chama nochê Dantan. 

Então, esse baião ele é surgido desde a 

época da fundação do terreiro do Egito em 

1864. 

Fonte: Telejornal JMTV – 1ª Edição, edição de 12/2012. 

 

A segunda e última sonora com o realizador do grupo A Barca tem a inserção de 

imagem e sonoridade musical do show. Há ainda a exibição de imagem de trechos do show 

sem a intervenção da voz over254, por um curtíssimo espaço de tempo de quatro segundos, na 

abertura da narrativa, marcando o seguinte texto da narradora: “O pandeiro ganhou a 

companhia de outros.” (Informação verbal)255, logo depois entra a canção intitulada Menina 

da Gameleira. Reproduz-se, abaixo, a expressão poética que integra o CD Baião de Princesas, 

ressaltando-se que se ouve na narrativa audiovisual o coro de vozes que canta o refrão Ela é 

menina da gameleira. Os versos são para a divindade Dantan que recebe uma louvação 

durante o ritual do Baião, conforme reprodução da letra do cântico. 

Ela é menina da gameleira 

Tira o leite, deixa correr 

Se chama Bela Infância 

E cabe a quem sabe ler. (Informação verbal)256. 

 

O terceiro trecho de canção utilizada como trilha sonora na narrativa audiovisual é 

a canção de abertura dedicada ao Rei dos Mestres, o dono da cabeça de Pai Euclides. 

Escutam-se os três primeiros versos da expressão poética transcrita a seguir: 

A sala tá cheia 

A sala tá cheia, minha gente 

Como é que eu entro agora 

Eu entro, minha gente, eu entro 

Com Deus e Nossa Senhora. (Informação verbal)257. 

                                                           
254 Pela linguagem televisiva, a narrativa audiovisual é classificada como nota coberta, com a narração feita pela 

apresentadora do programa. Também se observou, no formato, a ausência de créditos para as sonoras. 

 
255 Trecho extraído da reportagem sobre lançamento do CD Baião de Princesas da Casa Fanti-Ashanti exibida 

em dezembro de 2012 no telejornal JMTV-1ª Edição. 

 
256 Excerto do cântico Ela é menina da gameleira do CD Baião de Princesas.  

 
257 Excerto da canção A sala tá cheia do CD Baião de Princesas.  
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 No CD Baião de Princesas, esse trecho da canção aparece em uma faixa própria 

sob o título A sala tá cheia. No entanto, os versos fazer parte de um poema cantado e 

dançado, no qual é invocado “São Gonçalo, Bom Jesus dos Navegantes (protetor do ‘povo 

d’água) e Rei dos Mestres [...]” (FERRETTI, 2000, 239). Na narrativa audiovisual, há uma 

inversão do poema: a terceira estrofe de A sala tá cheia é inserida como BG antes da segunda 

estrofe intitulado de Mestre Rei dos Mestres chegou no CD, conforme transcrição a seguir: 

O meu mestre Rei dos Mestres chegou 

e neste salão entrou 

Vem258 chegando e vem salvando os pecador 

O meu mestre Rei dos Mestres já raiou. (FERRETTI, 2000, p. 239)259.  

 

Essa parte do poema na narrativa é repetida mais uma vez com a inserção de 

trecho da canção apresentada na Fonte do Ribeirão, encerrando a reportagem. O poema 

começa com a seguinte estrofe, segundo a versão de Mundicarmo Ferretti (2000, p. 239), mas 

que não está no CD Baião de Princesas: 

Meu Bom Jesus dos Navegantes, 

Meu São Gonçalo do Amarante 

Dai-me licença, meu santo 

Prá eu abrir esse Baião. (FERRETTI, 2000, p. 239)260 

 

Também se escuta na narrativa audiovisual um trecho de Minha gente venha ver, 

poema cantado por pai Euclides que faz parte da abertura e do encerramento do ritual Baião, 

na Casa Fanti Ashanti, de acordo com informações do grupo A Barca, que se encontram no 

site da equipe. É a primeira música do CD, antecedendo às canções Mestre Rei dos Mestres e 

A Sala Tá Cheia. Mas, na narrativa, escuta-se tão somente o trecho “[...] ver a estrela que nos 

guia.” (Informação verbal)261, conforme transcrição a seguir: 

Minha gente venha262 ver 

Festa de encantaria 

Venha ver meu mestre Rei dos Mestres 

Venha ver a estrela que nos guia 

 

                                                                                                                                                                                     
 
258 Na transcrição feita por Mundicarmo Ferretti (2000) o vocábulo utilizado é Vei. 

 
259 Na transcrição feita por Mundicarmo Ferretti (2000) o vocábulo utilizado é chegou. Os versos foram 

transcritos da canção Mestre Rei dos Mestres chegou do CD Baião de Princesas. 

 
260 Excerto da canção Mestre Rei dos Mestres chegou do CD Baião de Princesas. 

 
261 Trecho extraído da reportagem sobre lançamento do CD Baião de Princesas da Casa Fanti Ashanti exibida em 

dezembro de 2012 no telejornal JMTV-1ª Edição.  

 
262 Na interpretação de pai Euclides, no CD, escuta-se o verbo cantado na terceira pessoa do plural: venham. 
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Ô lá vem nega263, lá vem Bahia 

No rolo da maresia 

 

A mãe d’água do rio já vem 

Ela vai entrar no couro  

Eu não sei de quem 

 

Maria da Graça chegou no salão 

E ô gente 

Que graças vocês me dão.264 

 

Observou-se, ainda, erro de montagem com a utilização desse poema cantado 

como trilha sonora a qual cobre uma sequência de três planos. O primeiro é um plano geral 

com foco no grupo que se apresenta na Fonte do Ribeirão: dois grupos que fazem o vocal, um 

à direita, outro à esquerda. No centro, Pai Euclides e, atrás e ao lado dele, ficam os músicos. 

Após um plano próximo com a imagem de Pai Euclides cantando verso do poema Minha 

gente venha ver durante apresentação. O último plano (médio) da sequência, que foca o vocal, 

aparece a imagem do grupo cantando, mas o movimento dos lábios dos vocalistas denuncia 

que foi inserida imagem de outra canção e a que Pai Euclides interpreta e se escuta como 

narrativa sonora. Na versão do CD, as duas primeiras estrofes são cantadas por Pai Euclides e 

a terceira por Dindinha e a quarta por Graça, ambas integrantes da Casa Fanti Ashanti.  

A versatilidade do pai de santo Euclides Menezes Ferreira foi registrada pelo seu 

filho biológico Alexandro Corrêia, vodunso Alaguebê, no livro Cartilhas de memórias: agora 

é minha vez, de autoria do pai de santo, fundador da Casa Fanti Ashanti. Lembra que Pai 

Euclides já gravou vários CDs, protagonizou documentários, é autor de vários livros e artigos 

e inaugurou mais de uma dezena de terreiros de matriz africana, entre outros feitos. As 

informações estão no prefácio de uma espécie de cartilha de memórias de autoria de Pai 

Euclides (FERREIRA, 2013).  

No livro, Pai Euclides relata que esteve no Benin em 2010 por ordem do seu guia, 

o vodum Toi Lissá, chegando a participar de festas e rituais religiosos (FERREIRA, 2013, p. 

24). A história dele com as entidades de cultos de origem africana começou na infância, 

quando tinha apenas seis anos conforme narrou em entrevista para esta pesquisa, cujo trecho 

se reproduz abaixo: 

O meu primeiro transe foi em 20 de maio de 1944. Logo de manhã cedo quando 

acordei, saí da rede para tomar banho, escovar dente, tomar café para ir para a 

escola. Quando eu levantei daí eu me lembrei de uma cantiga. [...] Eu sei que eu 

ouvi a cantiga num terreiro, eu já ia levado pra aquele terreiro pela minha tia que 

                                                           
263 Na interpretação de pai Euclides, no CD, escuta-se a palavra cantada: negra. 

 
264 Excerto da canção Minha gente venha ver do CD Baião de Princesas.  
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dançava no terreiro Fé em Deus, da Mãe de Santo Maximiniana [Mãe Masica]. 

Então, eu ouvi essa cantiga. Aí eu levantei e tal, me lembrei da cantiga e cantei 

baixinho. [...] “Mas quem tu veio/ Mas quem tu veio/ Mas quem tu veio João 

Marambaia” e fiquei cantando e tal e saí. Aí só quando eu saí, eu fiquei tonto, fiquei 

tonto e caí. Aí caí e pronto, aí eu não sei nada, eu era muito garoto, eu tinha seis 

anos de idade, eu ia fazer sete, isso foi em maio e eu completei sete anos em julho. 

(Informação verbal, grifo nosso)265. 

 

Segundo Pai Euclides, mãe Maximiniana, líder do terreiro fundado por ela no 

bairro João Paulo, trouxe influência do tambor da mata, o terecô, da região Baixo Mearim 

maranhense para o tambor de mina, em São Luís. “Mãe Masica foi a pioneira a adaptar o 

Tambor da Mata junto aos abatás do Tambor de Mina.” (FERREIRA, 2013, p. 55), conforme 

explica. Ele conta que a iniciação no tambor de mina ocorreu no Terreiro do Egito, de mãe 

Maria Pia, em 13 de dezembro de 1944 (FERREIRA, 2013, p. 47)266. Ela, por sua vez, fora 

iniciada pela fundadora do terreiro do Egito, a africana Massinokou Alapong (Basília Sofia).  

Na pesquisa sobre a Casa Fanti Ashanti e seu fundador, Mundicarmo Ferretti 

(2000) relata que mesmo tendo sido iniciado na mina, o percurso espiritual de Pai Euclides 

inclui trabalhos na linha espiritual denominada cura ou pajelança, bem como na linha da 

encantaria. Também revela que Pai Euclides recebeu várias entidades espirituais desde o 

primeiro transe como a entidade Reis dos Mestres (Liçá/Oxalá), que teria ocorrido em 13 de 

dezembro de 1944, no Terreiro do Egito (FERRETTI, 2000). Nos anos 1950, ele já 

organizava a brincadeira de bumba meu boi para caboclo em homenagem ao caboclo Corre-

Beirada, da linha cura, mas fundou somente no dia primeiro de janeiro de 1958 o seu terreiro 

como sendo mina, aliado a práticas de rituais de cura/pajelança, depois de uma breve 

passagem pelo protestantismo.  

De acordo com a autora, o contato de Pai Euclides com pesquisadores teria 

ampliado o percurso dele em cultos de origem afro-brasileira. Ela se refere a ida do pai de 

santo para terreiros tradicionais de Pernambuco, iniciando-se, a partir de agosto de 1975, no 

Xangô de Recife, o candomblé recifense, associando-se, após ritual, à nação nagô 

(FERRETTI, 2000). Pai Euclides também teve contato com rituais de mina praticados no Rio 

de Janeiro, levados por maranhenses para aquela cidade, segundo M. Ferretti (2000). Os 

diversos ramos de culto afro-brasileiro estão presentes no calendário de festa da Casa Fanti 

                                                           
265 Trecho de entrevista concedida para este estudo por Pai Euclides, na Casa Fanti-Ashanti, no dia 18 de 

setembro de 2013. 

 
266 Na entrevista realizada com Pai Euclides para esta pesquisa, no dia 18 de setembro de 2013, na Casa Fanti 

Ashanti, o entrevistado menciona o ano de 1950 como sendo o início da sua feitoria. “Em 1950 fizeram a 

feitoria de mim e tal, mas eu não tinha noção de nada.”, disse Pai Euclides (Trecho de entrevista concedida 

para este estudo por Pai Euclides, na Casa Fanti-Ashanti, no dia 18 de setembro de 2013). 
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Ashanti que inclui, mina, candomblé, candomblé de caboclo e reza católica, conforme M. 

Ferretti (2000). 

As festas de santos associados a entidades espirituais cultuadas na Casa Fanti-

Ashanti duram ali, geralmente, de três a cinco dias. Depois da introdução do 

Candomblé realizam-se, frequentemente, naquelas festas, ritos de iniciação (algumas 

vezes durante os ‘toques’ e outras vezes fora deles). Atualmente, no primeiro dia da 

festa, a casa realiza um ‘toque’ de Candomblé e no segundo e terceiro, um ‘toque’ 

de Mina. Antes da primeira noite de Mina costuma ocorrer ali uma reza católica 

‘para o santo do dia’ (ladainha, etc). Na festa grande, do mês de julho, realiza-se 

também, no quarto e quinto dias, um Samba de Angola – Candomblé de Caboclo – e 

mais um ‘toque’ de Candomblé ou de Mina. O Samba de Angola é também 

realizado na Casa Fanti-Ashanti após a obrigação de um ano de iaôs (para que 

possam voltar a receber suas entidades caboclas) e na ‘entrega de deká’, após a 

obrigação de sete anos no Candomblé. (FERRETTI, 2000, p. 192). 

 

As atividades religiosas de Pai Euclides o aproximaram também da produção 

cultural. Como explica M. Ferretti (2000, p. 179), a Casa Fanti Ashanti tem sido palco de 

atividades artístico-culturais dentre as quais exposição de fotografias sobre tambor de mina, 

participação em obras do Coral São João e gravação de discos com músicas de mina, cura e 

Baião. 

A festa denominada Baião da Casa Fanti-Ashanti é realizada no dia de Santa 

Luzia, 13 de dezembro, no qual são homenageadas principalmente entidades femininas como 

senhoras da mina, caboclas e princesas. Teria sido originado no terreiro do Egito e o ritmo é 

inspirado no Baile de São Gonçalo267, segundo M. Ferretti (2000). São utilizados a sanfona, 

cavaquinho, violão e pandeiros. A autora observa que as filhas de santo dançam com leques e 

castanholas, “[...] o que é justificado, por Pai Euclides, por serem ciganas ou espanholas 

muitas das princesas recebidas no Baião.” (FERRETTI, 2000, p. 238). 

O CD Baião de Princesas foi lançado em 2002 em uma produção que reuniu o 

grupo musical A Barca, de São Paulo, e o Terreiro Fanti Ashanti. São ao todo 35 canções com 

os versos cantados e os ritmos musicais do terreiro de mina, candomblé e cura maranhense, 

liderado por Pai Euclides. O canto tem a participação de integrantes da Casa Fanti-Ashanti e 

do grupo A Barca e estão disponíveis para download no site do grupo268.   

 

                                                           
267 A Festa de São Gonçalo faz parte das manifestações da cultura popular em homenagem ao santo católico. De 

acordo com observações de Nuno Marques Pereira, no século XVIII, a Festa de São Gonçalo foi proibida 

pelo Conde de Sabugosa, Vasco Fernandes César de Menezes (1720-35), quando era governador da cidade 

da Bahia. A festa que acontecia nas ruas públicas para festejar o santo era feita por “[...] homens brancos, 

mulheres e meninos e negros com violas, pandeiros e adufes, com vivas e revivas São Gonçalinho, trazendo o 

santo pelos ares, que mais pareciam abusos e superstições que louvores ao santo [...]” (PEREIRA, 2002, p. 

58), afirma o autor, demonstrando o seu olhar ocidental sobre manifestações afro-brasileiras. 

 
268 Disponível em:<http://www.acervobarca.com.br/>. 
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5.3 Reportagem sobre o babalorixá Jorge da Fé em Deus e os rituais do Terreiro de 

Mina Iemanjá Abé Ylê Ashé Yemowa Abê 

 

Uma grande reportagem foi veiculada pela TV Mirante em 12 de julho de 2003 

sobre o babalorixá Jorge da Fé em Deus. Pauta produzida, na ocasião, em decorrência da 

morte do famoso pai de santo de tambor de mina no Maranhão. A temática sobre o pai de 

santo e o terreiro fundado por ele, denominado Abé Ylê Ashé Yemowa Abê - Terreiro de 

Mina Iemanjá, ganhou uma edição especial do programa Repórter Mirante com duração de 11 

minutos e 35 segundos. O programa surgiu em 1999, sendo exibido aos sábados e tendo 

duração de 60 minutos. Inicialmente ocupou, na grade de programação, o horário das 14h15, 

ajustada, posteriormente, passou a ser exibido às 13h45 até o ano de 2006. A grade de 

programação da TV Globo foi alterada novamente e o programa se mantém até hoje aos 

sábados, no horário das 11h40, mas com tempo reduzido para 25 minutos (REPÓRTER..., 

2015; ANEXO PP).  

Nas emissoras afiliadas, esse tipo de programa segue o modelo do Globo Repórter 

da TV Globo que também é exibido uma vez por semana. O formato grande reportagem tem 

duração alargada em relação às reportagens de rotina exibida nos telejornais diários e pode 

recorrer aos planos-sequências, número maior de sonoras com duração superior a 15 segundos 

e às trilhas sonoras, características que evocam o gênero documentário. Reforçando, desse 

modo, a promessa de jornalismo de interesse humano com o aprofundamento das temáticas 

apresentadas sob o formato de narrativas televisivas. 

A ideia central da narrativa audiovisual do Repórter Mirante, aqui analisada, é 

contar a história de um personagem, o que se verifica na colagem de imagens, sonoridades e 

falas que estruturam a reportagem, tendo por fontes especialistas em religião afro-maranhense 

e testemunhos (LAGE, 2008) de pessoas que tiveram ligação religiosa e de amizade com o 

personagem central da narrativa.  O som direto é praticamente inexistente, sendo substituído 

por trilha sonora com músicas instrumentais do tambor de mina e por cantigas, as doutrinas 

do tambor de mina, interpretadas, à capela, pelo babalorixá.   

O tom da narrativa audiovisual é didático e com nuances de emotividade marcada 

pelos testemunhos recortados, pela montagem, para apresentar o caráter humano e o 

pioneirismo do personagem: 

SONORA 1: Só coisas boas que ele me ensinou, que ele me deu e a saudade que ele 

tá deixando agora pra gente. A morte tão inesperada. 

SONORA 2: Ele resistiu contra os preconceitos, as perseguições. E eu, sinceramente 

eu tô aqui é [...] pensando, pensando bastante né. Pedi a Deus que o coloque em um 

bom lugar, tenho certeza que vai estar porque o Jorge era uma pessoa muito boa de 
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coração. Ajudou tanta gente, tantas pessoas, a prova é tão grande que você vê essa 

multidão toda querendo vê-lo pela última vez; 

SONORA 3: Perdemos um sábio na nossa religião, né. Uma pessoa de grande 

sabedoria. É uma dor muito grande;  

SONORA 4: Esse culto não vai parar, essa coisa vai continuar, essa Casa vai ser 

fértil como sempre foi porque ele foi um marco decisivo e decisório para o culto 

afro-maranhense; 

SONORA 5: Pra mim ele foi mais que um pai, né, na parte espiritual, mas um 

grande amigo, um irmão, companheiro, confidente. Nós assim fomos amigos de 

sentar [...] [expressão de choro] e fazer assim confidências mesmo, né. (Informação 

verbal)269. 

 

Falas que foram feitas durante o velório cujo momento de despedida é evocado 

pelas sonoras. A locação feita no terreiro exclui imagens do ritual fúnebre270 e opta por planos 

próximos para enquadrar as testemunhas, recorrendo, também, para a composição da 

narrativa, às imagens internas da sede do culto, especialmente o quarto no qual estão a cadeira 

do personagem e as imagens sagradas representativas do catolicismo popular e de entidades 

de cultos afro-maranhenses. Reafirmando, desse modo, a tese de sincretismo praticada no 

terreiro que mistura tambor de mina nagô aos rituais da linha cura/pajelança e do catolicismo 

popular.  

Na edição sobre o personagem do tambor de mina nagô Jorge da Fé em Deus, o 

Jorge Itaci, a narrativa audiovisual conduz o olhar e a escuta do receptor para o terreiro do 

babalorixá, combinando imagens da fachada da casa de culto e sons do instrumento musical 

chocalho271. Em seguida, o som do ferro272 se junta ao som do chocalho e após os tambores de 

mina, funcionando como trilha sonora, que perdura por seis segundos, antes de entrar a fala 

em off da repórter que anuncia em tom grave: “Vai ser um ano de luto no Terreiro de Mina de 

Iemanjá. Para a cultura afro-brasileira, vai ser uma perda para a vida inteira.” (Informação 

verbal)273. O off é introduzido após as exibições de imagens externas do terreiro. Em plano 

geral, seguidos de planos próximos, a sucessão de frames leva o telespectador para a sede do 

                                                           
269 Trechos extraídos da edição do Repórter Mirante veiculada no dia 12 de julho de 2003. 

 
270 Os rituais fúnebres dos terreiros de mina são conhecidos por tambor de choro, podendo ser feitos de corpo 

presente ou corpo ausente. “Seu objetivo é separar, despachar o morto do convívio dos vivos ao mesmo 

tempo que espera agrega-lo ao mundo dos mortos.” (AMORIM, 2003, p. 131).  

 
271 O chocalho é um instrumento de percussão que pode ser tocado no tambor de mina nagô por iniciantes. 

Segundo Gustavo Pacheco (2004, p. 20), “[...] as cabaças são chocalhos feitos de cabaças envoltas por uma 

malha de contas.” 

 
272 O ferro também denominado de gã na mina jeje é um instrumento musical de percussão “[...] feito de uma ou 

duas campânulas de metal, que são tocadas com um pedaço de metal ou de madeira de forma a marcar um 

padrão rítmico recorrente (conhecido na terminologia musical como ostinato).” (PACHECO, 2004, p. 21). 

 
273 Trecho da edição do Repórter Mirante veiculada no dia 12 de julho de 2003. Utiliza-se aqui cópia cedida pelo 

Cedoc da TV Mirante.  
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Abé Ylê Ashé Yemowa Abê - Terreiro de Mina Iemanjá, conforme letreiro na fachada do 

imóvel de dois andares, chegando à porta da sede do culto, em curto plano-sequência, ou seja, 

com imagens feitas com a câmera na mão, em movimento (travelling), simulando a chegada 

do visitante-telespectador na sede do culto-afro. A sequência termina com a imagem da porta 

fechada do terreiro. De lá, a narrativa leva o telespectador para o bairro Fé em Deus onde está 

situado o terreiro. A sequência de imagens situa, em plano geral, o bairro, mudando para 

plano próximo e, novamente, plano geral para, então, apresentar rotinas do cotidiano dos 

moradores do bairro, que segundo a repórter, é local “[...] onde a maioria da população é 

negra.” (Informação verbal)274. Em planos próximos, aparecem os personagens de pele 

escura: o carroceiro, os homens sentados no banco da praça, dois deles sem camisa, a senhora 

negra com a criança por trás da grade de uma janela, que olha para a câmera e a senhora que 

caminha.  

Das ruas do bairro, o telespectador é convidado a retornar ao terreiro com as 

imagens em movimento da câmera (travelling), simulando passos invisíveis que sobem os 

degraus da entrada da casa e penetram a sala. Então, a câmera direciona o foco ao retrato de 

Pai Jorge na parede da Casa que se encontra junto às outras fotografias. Outros dois retratos 

do líder religioso são apresentados ao espectador: o jovem Jorge de paletó e gravata em 

retrato em preto e branco e o Jorge adulto já na condição de pai de santo também em preto e 

branco. A narrativa prossegue e se torna canto: um trecho de audiovisual de arquivo mostra, 

em plano próximo, o pai de santo sentado e interpretando, a capela, uma doutrina275: “Quando 

quiser me chamar no alto daquela serra. É só me chamar de Iê, Iêeee.” (Informação verbal)276. 

Ao final do canto, a sonoridade do ferro, dos tambores e chocalho volta a dominar a cena, 

após breve pausa da voz falada. A palavra é retomada com a sonora em preto e branco do 

babalorixá que conta como surgiu o tambor de mina na sua vida. As fotografias do pai de 

santo, acompanhado de filhos de santo, representantes de outros terreiros e da cantora 

brasileira Leci Brandão, dão continuidade à narrativa que apresenta, resumidamente, como o 

babalorixá se torna Jorge da Fé em Deus. O pai de santo “[...] ajudou a preservar a tradição 

                                                           
274 Trecho extraído da reportagem especial do Repórter Mirante veiculado no dia 12 de julho de 2003 sobre Pai 

Jorge de Itaci. 

 
275 Doutrina é o termo comum utilizado nos terreiros de culto afro-maranhense para os cânticos dedicados às 

entidades invisíveis. 

 
276 Trecho extraído da reportagem especial do Repórter Mirante veiculado no dia 12 de julho de 2003 sobre Pai 

Jorge de Itaci. 
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do culto aos voduns.” (Informação verbal)277, informa a repórter durante a primeira passagem 

da grande reportagem.  

Em seguida, uma sequência de imagens de santos da casa de culto introduz as 

explicações do especialista em tambor de mina, o professor Sérgio Ferretti (2000), que fala 

sobre as origens no culto do vodum no Brasil em comparação ao vodu no Haiti. Como 

cenário, atrás do entrevistado, é possível ver um painel com figuras e nomes de reis africanos. 

A sonora tem duração de 59 segundos, portanto, quase um minuto, tempo muito superior à 

média de 10 a 15 segundos nas sonoras de reportagens de edições diárias de telejornais. Parte 

da sonora é coberta com planos de imagens de santos católicos e de representações de orixás 

comuns à umbanda278. 

Antes da próxima sonora com Jorge Itaci, o recurso utilizado foi a inserção da 

fotografia do pai de santo já exibida, dessa vez, com o recurso de zoom de aproximação (zoom 

in), criando efeito de movimento. O recurso da fotografia na reportagem foi bastante 

utilizado. Foram exibidos 10 planos de fotos, três planos de gravuras, onze de jornais antigos 

e um plano em movimento de mapa antigo.  Observou-se, ainda, que se destaca o uso de 

planos aproximados, ora em movimento, das imagens de representações de santos e de 

entidades de cultos afros que compõem o acervo do Terreiro de Iemanjá. 

Para situar a cultura do tambor de mina, no período da escravidão, e a repercussão 

dos cultos de origem africana na sociedade da época, a história é recontada com a ajuda do 

especialista: um jovem pesquisador que, na sua fala-sonora, faz um recorte de estudo 

realizado por ele sobre a repressão da polícia e a discriminação sofrida pelos praticantes do 

culto religioso. A fonte de pesquisa são notícias de jornais antigos do Maranhão que aparecem 

em grandes planos na narrativa. Outra sonora é a da pesquisadora Mundicarmo Ferretti279 que 

traduz a ideia do sincretismo religioso comum nos terreiros de mina do Maranhão e a 

associação entre os calendários de festas dos cultos de origem afro com o católico.  

Na narrativa, o passado é simbolicamente representado pelos jornais antigos, 

gravuras de Debret, mapas antigos e também por imagens raras na televisão de ritual de 

obrigação da Casa das Mina. A narradora não faz referência à Casa das Minas, embora o texto 

                                                           
277 Trecho extraído da reportagem especial do Repórter Mirante veiculado no dia 12 de julho de 2003 sobre Pai 

Jorge de Itaci. 

 
278 Mundicarmo Ferretti (1997) observa que uma das diferenças entre o tambor de mina jeje e a umbanda é que 

no primeiro não há representação dos voduns em imagens como há no segundo. 

 
279 A narrativa audiovisual não tem créditos. São identificados dois especialistas: os pesquisadores Mundicarmo 

Ferretti (UFMA) e Sergio Ferretti (UFMA).  
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falado evoque o tempo das senzalas e das proibições ao culto de origem afro. Verificou-se que 

seis planos mostram o ritual de dança de três vodunsis, sendo uma delas Dona Deni, 

acompanhadas pela batida forte dos instrumentos sagrados: os tambores tocados pelos 

homens seguido do toque das cabaças pelas mulheres. A bela sequência de imagens é 

interrompida pela colagem de imagem de anjo do catolicismo popular, quebrando o ritmo da 

narrativa, dessincronizando mensagem imagética, texto falado e o toque dos tambores de 

mina jeje no salão sagrado daquele terreiro. Eis aqui o recurso do som direto que ganha eco na 

narrativa. Essa sequência de planos de imagens da Casa das Mina e toque dos tambores 

aparece como um fragmento imagético-sonoro colado na narrativa sob uma moldura musical 

representada pelo canto de Pai Jorge Itaci em língua africana; moldura que é também um 

fragmento de áudio que marca a sonoridade musical abrindo e encerrando essa passagem na 

narrativa. Os frames e o texto-off são reproduzidos abaixo: 

 

Foto 5 - Sequência de imagens de ritual das vodunsis da Casa das Minas  

 

 

 

 
Fonte: Telejornal Repórter Mirante, edição de 12/7/2003. 



205 

 

Nota: Nas senzalas, os rituais, as danças simbolizavam a luta pela liberdade, mas os negros eram obrigados a 

esconder a cultura afro. 

 

A última sonora com Pai Jorge da Fé em Deus é continuidade da primeira e, no 

trecho escolhido pela edição, ele se reporta à iniciação na Casa de Nagô e às entidades que 

incorpora: Iemanjá e Dom Luís.  

Eu não escolhi a Mina, a Mina me escolheu. Quando eu nasço, eu nasci de uma 

mulher Mina e fui pego no momento do meu nascimento por outra mulher Mina, foi 

uma mulher de grande sabedoria a mãe da Casa de Nagô, Mãe Dudu e, desse 

momento, então, eu tive a tutela de Iemanjá com Dom Luís. (Informação verbal)280. 

 

A principal festa realizada no Terreiro de Iemanjá em homenagem a Dom Luís 

acontece todo 25 de agosto, mesma data da Festa do Divino Espírito Santo.  A data também 

coincide no calendário católico com as festividades a Luís IX. Entidade comum em outros 

terreiros de mina e de umbanda do Maranhão, Dom Luís também é homenageado com uma 

procissão realizada no dia 8 de setembro, data de fundação da cidade de São Luís pelos 

franceses. O evento é realizado pela Federação de Umbanda e Cultos Afro-Brasileiros 

(FERRETTI, M, 2003). 

Na cultura mina, Dom Luís é tido como uma entidade classificada na categoria 

gentil, sendo associado ao rei francês Luís XIII, mas também ao santo canonizado pela igreja 

católica Luís IX (FERRETTI, M, 2003, p. 164). Segundo Mundicarmo Ferretti (2003), Pierre 

Verger foi o primeiro a identificar o encantado nobre em cultos de mina no Maranhão ao 

fotografar o transe de mãe Alta, da Casa de Nagô (FERRETTI, M, 2003, p. 160). As alegorias 

de Dom Luís do Terreiro de Iemanjá aparecem em uma sequência de planos na narrativa 

audiovisual que destaca o quarto dedicado à entidade Dom Luís, conforme transcrição do 

texto falado da repórter:  

Na casa de Jorge Babalaô este quarto recebeu o nome da entidade que o pai de santo 

representava: Dom Luís, o rei da França que fundou São Luís, tem uma festa no 

Tambor de Mina. A homenagem à família real ficava sob a responsabilidade do Pai 

Jorge. (Informação verbal)281.  

 

O texto falado tem como sonoridade musical o canto de doutrina acompanhado de 

toque de culto afro-maranhense interpretado por Pai Jorge e um vocal feminino. O recurso 

sonoro da narrativa é também uma forma de mostrar o repertório musical do babalorixá que 

gravou vários discos, publicou livros e também tem produção audiovisual (ANEXO J). A 

produção cultural de Pai Jorge inclui, ainda, a realização de exposições. No dia 4 de fevereiro 

                                                           
280 Trecho da edição do Repórter Mirante veiculada no dia 12 de julho de 2003. 

 
281 Trecho de off da edição do Repórter Mirante veiculada no dia 12 de julho de 2003 (APÊNDICE Q).  
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de 2000, no Centro de Criatividade Domingos Veira Filho, em São Luís, ocorreu a abertura da 

exposição intitulada Orixás, na qual foram apresentados ao público dezesseis quadros de 

Jorge Itaci, segundo Relatório de Atividades da Fundação Cultural do Maranhão 

(MARANHÃO, 2001). Dois anos depois o Centro de Criatividade Popular Domingos Vieira 

Filho, instituição cultural do governo do Maranhão, apresenta a exposição Os Voduns 

Africanos no Maranhão do babalorixá Jorge Itaci (MARANHÃO, 2003). 

A narrativa sobre o babalorixá Jorge da Fé em Deus e o culto de mina nagô do 

Terreiro de Iemanjá termina com uma sequência de imagens de danças em terreiros de mina. 

As imagens aparecem em tom avermelhado, são imagens com aspectos fantasmagóricos. 

Trata-se de uma colagem de planos que se forjam enquanto promessa de realismo, levando o 

telespectador para dentro do salão sagrado de dança dos iniciados. Entre os planos, é possível 

distinguir Pai Jorge, que dança entre o cordão de filhos e filhas de santo. O som é direto e 

captura o canto das doutrinas e o toque dos atabaques, gãs e chocalhos. Inicialmente o ritmo 

da música é cadenciado e, na parte final da narrativa, torna-se acelerado. Nesse momento, as 

imagens são de iniciadas em transe que dançam rodopiando no salão. Há planos feitos de 

cima para baixo e em câmera lenta, reproduzindo, desse modo, a imagem de uma filha de 

santo, cujos rodopios abrem a saia rodada como um guarda-chuva em movimento. A última 

imagem também em câmera lenta mostra a iniciada que dança, segurando um leque aberto, 

com uma postura que evoca a grandeza de uma entidade espiritual originária da nobreza. 
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6 NARRATIVAS SOBRE CANDOMBLÉ NA TV BAHIA 
  

Tenho uma mente formada pela língua portuguesa e 

pela língua yorùbá. Sou bisneta do povo lusitano e do 

povo africano. Não sou branca, não sou negra. Sou 

marrom. Carrego em mim todas as cores. Sou brasileira. 

Sou baiana. A sabedoria ancestral do povo africano, que 

a mim foi transmitida pelos “meus mais velhos” de 

maneira oral, não pode ser perdida, precisa ser 

registrada. (OXÓSSI, 2014, p. 333, grifo da autora). 

 

Entre novembro de 2011 e setembro de 2013, o candomblé foi tema de 

reportagens sobre festas populares e personalidades de terreiros tradicionais da nação Ketu no 

telejornalismo da TV Bahia, de acordo com mapeamento elaborado a partir de gravações do 

telejornal Bahia Meio Dia282. Tais reportagens referiam-se às festas de largo, dentre as quais a 

festa popular em homenagem ao orixá Iemanjá, além de eventos culturais protagonizados por 

importantes lideranças de terreiros de candomblé da nação Ketu, a exemplo de Mestre Didi e 

Mãe Stella de Oxóssi283.  

Festas populares, envolvendo características de sincretismo religioso, são 

recorrentes nas narrativas audiovisuais da TV Bahia. O sentido televisivo de festa revela-se 

como visão de mundo ao concebê-la como dado da formação social e cultural de um povo. A 

representação de manifestações e expressões relativas à cultura de origem afro-brasileira 

reforça, portanto, a ideia de cultura religiosa funcional a interesses de grupos socioculturais, 

religiosos e econômicos. 

A pesquisa mapeou, no telejornalismo Bahia Meio Dia, reportagens sobre três 

festas de largo, realizadas em espaços públicos, sob concepção e organização da igreja 

católica, mas cujas práticas são ressignificadas por integrantes de terreiros de cultos de origem 

afro ou por aqueles que se declaram católicos, conforme as narrativas audiovisuais. É 

exatamente esse caráter de sincretismo, de mistura, de entrecruzamento de religiões, que é 

representado pelo jornalismo televisivo do Bahia Meio Dia. As narrativas ajustam vozes, 

imagens e sonoridades representativos da cultura popular afro-brasileira, tendo por referência 

o orixá do panteão nagô em correspondência ao santo católico, prevalecendo, desse modo, a 

                                                           
282 A pesquisa realizou, entre novembro de 2011 e setembro de 2013, gravações domésticas do telejornal Bahia 

Meio Dia, sendo que a captura do material audiovisual foi feita a cada quinze dias, em média. No entanto, há 

edições que apresentam defeitos de captura o que reduziu a quantidade de edições para a mostra, assim 

especificada: 11/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 

11/2012 12/2012, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 31/5/2013, 06/2103, 07/2013, 08/2013, 09/2013. 

 
283 Há registros nas edições capturadas de reportagens com a cantora Mariene de Castro e Ganhadeiras de Itapuã, 

a cantora Virgínia Rodrigues, o músico Giba Gonçalves, personalidades com trajetórias de vida ligadas ao 

candomblé baiano. A mostra foi reduzida como medida necessária de ajuste ao cronograma de trabalho da 

pesquisa.  
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linha de candomblé ioruba/nagô e o catolicismo de culto aos santos. Assim, a Festa de São 

Roque é também a Festa de Obaluaiê; a Festa de Santa Bárbara, a de Iansã; a Festa de Nossa 

Senhora da Conceição, a de Oxum. No entanto, a cobertura jornalística se restringe tão 

somente ao espaço da rua por ocasião do evento festivo de programação católica. Não foram 

encontrados, na mostra do corpus da pesquisa, reportagens sobre festas abertas ao público nos 

terreiros de candomblé. Constatou-se também que poucas imagens de rituais do candomblé 

são utilizadas nas reportagens analisadas.  

No dia 16 de agosto de 2012, o Bahia Meio Dia exibiu uma reportagem no 

terceiro bloco do programa sobre a Festa de São Roque, santo católico que, no sincretismo, 

corresponde ao orixá Obaluaiê do candomblé (APÊNDICE R). Além da reportagem, a 

produção jornalística do programa enviou a repórter para entrada ao vivo direto da festa, que 

ocorre no bairro da Federação, sendo aquela jornalista autora da narrativa audiovisual 

veiculada na emissão.  

No dia 4 de dezembro de 2012, foi exibida a reportagem sobre a procissão de 

Santa Bárbara, Iansã no candomblé, cuja missa aconteceu no Largo do Pelourinho, em frente 

à instituição cultural denominada Fundação Casa de Jorge Amado, na cidade de Salvador 

(APÊNDICE S). Após a missa, o cortejo com a imagem da santa saiu em procissão pelas ruas 

do centro histórico. 

No dia 8 de dezembro de 2012, o programa exibiu uma reportagem sobre a Festa 

de Nossa Senhora da Conceição, Oxum no candomblé. A reportagem foi exibida no quarto 

bloco do referido programa.  

A exposição da análise do corpus da pesquisa segue a ordem de realização das 

festas nos meses de agosto e dezembro. Portanto, iniciamos com a análise das festas de largo 

com a Festa de São Roque/Obaluaiê, seguida da Festa de Santa Bárbara/Iansã e da Festa de 

Nossa Senhora da Conceição da Praia/Oxum. Analisa-se, por último, a Festa de Iemanjá, 

considerada também uma festa de largo, tem tratamento diferenciado pela TV Bahia que 

dedicou uma edição inteira ao evento de Dois de Fevereiro da Praia do Rio Vermelho, em 

Salvador. Antes da atenção dispensada à Festa de Iemanjá, procede-se à observação crítica de 

reportagens, que foram agendadas pelo telejornalismo da emissão Bahia Meio Dia, sobre 

Mestre Didi e Mãe Stella de Oxóssi, duas personalidades importantes para o candomblé 

baiano.  
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6.1 Festas de largo: celebrações do povo de santo em festas católicas 

 

Ao abordar a questão do sincretismo, Roger Bastide (2012) se refere às dinâmicas 

das relações e dos encontros, em terra brasileira, entre a cultura africana e a cultura católica de 

origem portuguesa. Esses entrecruzamentos tiveram por efeito a coexistência de rituais 

religiosos atravessados por influências recíprocas. O deslocamento dos sujeitos ultrapassou 

limites sociais, segundo Bastide (2012): a cozinha sagrada do pégi foi à mesa da burguesia; 

santos católicos tiveram suas correspondências no candomblé e, assim, Oxalá tornou-se Jesus; 

São Lázaro foi sincretizado em Omulu, etc; a missa passou a fazer parte do ritual de 

encerramento da iniciação no candomblé; ao lado dos pégis foram organizados altares com 

imagens de santos católicos.  

Bastide considera que tais influências ou adaptações não passariam de uma 

máscara branca sobre um rosto negro, uma vez que a religiosidade afro-brasileira, na 

essência, é valorização da ancestralidade africana. São trocas entre a África e o Brasil que se 

estenderam até o presente momento. A ancestralidade, por exemplo, está presente tanto nas 

músicas sagradas das divindades cultuadas na Bahia, em Pernambuco ou no Maranhão, 

quanto em Ifé ou Oyo, na África; ou, ainda, no modo simbólico de usar colares e braceletes, 

bem como a importação de produtos africanos como búzios, como nozes ou castanhas, por 

exemplo, e a iniciação de afro-brasileiros em países africanos como a Nigéria (BASTIDE, 

2012). 

Para o autor, prevaleceu a mistura, as aproximações e as adaptações entre a 

cultura dos engenhos e igrejas barrocas e a cultura de origem africana. Ao invés de oposição 

entre as duas civilizações, há uma espécie de coro dialogado, uma responde e corresponde à 

outra, de acordo com Bastide, concepção que evoca o pensamento freyreano. Bastide voltou o 

seu olhar para as festas populares. A Lavagem do Bonfim corresponde, por exemplo, à festa 

de Oxalá como uma resposta africana à cultura católica dos engenhos. Lembra o autor que os 

pescadores e os marinheiros que vão à festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia são os 

mesmos que vão à procissão africana de Iemanjá. Nesse sentido, na acepção de Bastide 

(2012), são dois lados, branco e negro, que mantém a mesma relação de consagração e 

respeito com o mar. Do mesmo modo, ele cita a festa católica de Nossa Senhora da Conceição 

da Praia e sua correspondente Festa de Iemanjá, no Dia 2 de fevereiro para os afro-brasileiros. 

Ou seja, o misticismo dos santos católicos tem o seu correspondente no misticismo dos orixás. 

O que significaria, segundo o autor, uma resposta africana à civilização dos engenhos. 
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Recorrendo à perspectiva fenomenológica de Durkeim, Ordep Serra (2009) faz 

um percurso etnográfico pelas festas de largo de Salvador e constata o entrecruzamento, a 

similitude entre sagrado e profano. De acordo com o autor, “[...] as duas categorias só têm 

sentido se pensadas na ‘perspectiva religiosa’ de uma em relação à outra.” (SERRA, 2009, p. 

70). Correlação também evidenciada do ponto de vista etimológico. Profano que deriva de 

profanum, significando templo, lugar sagrado e de consagrado. E sagrado, ou seja, sacer 

significa santo, divino, sublime quanto execrável, abominável (SERRA, 2009). 

A festa de largo é caracterizada, no sentido de Serra, pela quebra de fronteiras 

entre sagrado e profano, vista na arquitetura das práticas que se desenrolam entre o templo 

católico e o local em frente ou no entorno da igreja. São espaços sagrado-profanos das festas 

de largo ocupados pelos sujeitos que transitam entre catolicismo e cultos afro-brasileiros. 

Nesses espaços, acontecem as dramatizações nas trocas comunicativas, festivas, jocosas no 

espaço aberto da rua; na igreja, por sua vez, o tom e a marcação da encenação são 

circunspectos na execução dos ofícios sagrados, como novenas e missas (SERRA, 2009). 

Embora, alerte-se aqui, para a tendência do caráter festivo de missas, com muitas músicas e 

coreografias, que ganham cada vez mais espaço nas liturgias católicas do cotidiano e não 

àquelas de homilias especiais por ocasião das festas de padroeiros284, adequações no âmbito 

do catolicismo em busca dos fiéis.  

Serra se refere ao sincretismo como uma característica marcante nas festas de 

largo. Ele destaca as festas de Santa Bárbara e a de São Lázaro como aquelas que têm 

expressiva participação dos filhos e filhas de santo.  Lembra, ainda, que a santa é saudada aos 

gritos de Eparrei!, expressão que os iniciados usam para reverenciar o orixá Iansã (SERRA, 

2009). 

A relação dos devotos com o sagrado e o profano é diversa, conforme Serra 

(2009). Há os que participam somente dos ritos profanos do espaço da rua, os que se limitam 

aos rituais sagrados na igreja e transitam nos dois espaços. Mas, de acordo com o autor, em 

Salvador, “[...] imensa maioria desse contingente não liga para os ritos sagrados.” (SERRA, 

2009, p. 96). 

 Serrra (2009, p. 100) observa que, embora a maioria dos adeptos de culto-afro 

participa da festa de largo, esse tipo de ajuntamento cênico, alegre e jocoso não tem origem na 

                                                           
284 Em breve passagem pela Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, em uma tarde de outubro de 2014, 

observou-se um ofício realizado pelo padre que se assemelhava às pregações de pastores como às que se 

assiste nos programas religiosos de protestantes em canais de televisão brasileira. O volume e a intensidade 

da voz expandidos por caixas de som, acompanhada por gestos alargados, cortantes e ameaçadores, estavam 

longe da encenação tradicional do ritual barroco que, outrora, caracterizou as missas. 
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cultura africana: “[...] não foi o culto afro-brasileiro que gerou a folia das festas de largo. Isso 

vem da Europa”, ressalta o autor. 

 

6.1.1 Festa de São Roque/Obaluaiê 

 

A reportagem sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê, veiculada no terceiro bloco 

do Bahia Meio Dia, tem dois marcadores de jornalismo285 que qualificam a narrativa 

audiovisual em relação às outras matérias daquela edição do telejornal: i) chamada no final do 

segundo bloco com entrada de imagem direto da igreja de São Lázaro, em Salvador, onde se 

realiza a festa; ii) entrada ao vivo de repórter, do largo de São Lázaro, após a exibição da 

narrativa de cobertura da festa.  

O anúncio da reportagem como atração do bloco seguinte feita pelo apresentador 

traz no texto a relação entre festa de largo e candomblé, conforme transcrito a seguir: “E ainda 

a emoção dos adeptos do candomblé e dos devotos na celebração a São Roque e a Obaluaiê.” 

(Informação verbal)286. No entanto, a mensagem imagética reforça o sentido de catolicismo. A 

chamada da reportagem se dá com a fala do apresentador sendo coberta pela imagem da 

escultura de São Roque, já pré-anunciando o vivo previsto no roteiro do programa para após o 

encerramento da exibição da reportagem sobre a festa. A imagem de São Roque aparece, 

então, em plano geral médio. Em seguida, o cinegrafista faz um zoom de afastamento do 

objeto, fechando com a imagem do santo ao centro e mais abaixo as fitas de decoração que 

colorem em tons de branco e vermelho, enfeitando e delimitando o largo da igreja nos dias 

festivos. 

Observou-se que a chamada que antecede a da festa de São Roque ou Obaluaiê 

pode ser classificada como hard news, nos parâmetros da literatura especializada, por se tratar 

de assunto referente à morte de uma menina de quatro anos baleada dentro de casa enquanto 

dormia. A narrativa audiovisual encerra o terceiro bloco, antecedida por uma reportagem 

sobre violência urbana e uma nota coberta também com a mesma temática.   

Para apresentar a narrativa audiovisual sobre a Festa de São Roque sincretizado 

com Obaluaiê, a dupla de apresentadores sai da bancada e se posiciona próximo à tela de TV 

do estúdio de onde será exibida a matéria. A desenvoltura do casal se assemelha à marcação 

                                                           
285 Consideram-se marcadores de jornalismo recursos de produção televisiva que conferem um maior espaço de 

veiculação durante a edição. O recurso do vivo é sempre tido como um aporte que qualifica o grau de 

importância da pauta, além de reverberar o valor de instantaneidade no jornalismo televisivo.  

 
286 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

16/8/2012.   
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cênica encenada para as câmeras do estúdio e tem a finalidade de, após a matéria, proferir a 

chamada de vivo da repórter que está no largo da Igreja de São Lázaro e São Roque, no bairro 

da Federação. A mesma marcação também permite aos dois jornalistas receberem o 

apresentador do telejornal esportivo da emissora que irá anunciar, após o vivo, as atrações da 

edição daquele dia. As marcas da encenação também estão nos gestos dos jornalistas que ao 

lerem as chamadas e notas do telejornal, ao trocarem olhares entre si, sem perder de vista o 

olho do receptor representado pela câmera.  

A ideia de sincretismo287 aparece como representação mental do candomblé na 

cobertura jornalística da Festa de São Roque, sendo materializada na voz over (off), imagens e 

sonoridades, o que se observa logo no texto de abertura da reportagem com a leitura da cabeça 

da narrativa audiovisual pela apresentadora, abaixo transcrita: 

APRESENTADORA: Fé, emoção e esperança, principalmente de cura. Hoje é um 

dia especial de devoção para os católicos. É o dia de São Roque, o santo protetor dos 

doentes. Para o candomblé é dia de reverenciar Obaluaiê. (Informação verbal)288. 

 

A locação da reportagem concentra-se nas proximidades e no interior da igreja. 

Na narrativa, os personagens escolhidos são pessoas que estão vestidas de branco e que usam 

roupas que remetem às atuais indumentárias religiosas dos terreiros de candomblé. No 

entanto, dos cinco entrevistados, apenas um faz menção específica ao orixá: “[...] hoje é o dia 

de nós reverenciarmos Obaluaiê, que é o orixá da medicina [...]” (Informação verbal)289, diz o 

homem vestido de branco, de pele clara, na primeira sonora da reportagem, ao falar do orixá 

ao mesmo tempo em que eleva os dois braços acima da cabeça e lança o olhar para o céu.   

A narrativa tem intenção de emocionar o receptor com imagens e sonoridades. 

Verificou-se que esse propósito está presente na combinação de planos, falas e imagens na 

representação da história cotidiana de duas personagens recontada na narrativa sob os 

aspectos do sacrifício e do milagre, no sentido católico. A primeira história aborda a 

peregrinação da personagem de 70 anos que, para homenagear o santo vai à Festa de São 

Roque mesmo estando com as duas pernas enfaixadas. A imagem do sacrifício fica explícita 

com o movimento da câmera de baixo para cima, destacando as pernas, até chegar à parte de 

                                                           
287 A ideia de sincretismo entre catolicismo e candomblé está presente na cobertura da imprensa, especialmente, 

sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê, Santa Bárbara/Iansã e Nossa Senhora da Conceição da Praia/Oxum 

(ANEXO L; M; N). 

 
288 Trecho da edição do telejornal Bahia Meio Dia, da TV Bahia, veiculado no dia 16 de agosto de 2012. 

 
289 Gravação foi interrompida nesse ponto por problema técnico do equipamento de captura. Na imagem é 

possível ver que ele levanta os braços para o céu e diz algo que lembra a saudação ao orixá: Atotô! que quer 

dizer dono da terra e filho do Senhor, segundo Barreto (2009). 
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cima do corpo da personagem que afirma: “[...] vou agradecer muito porque tenho muitas 

coisas para agradecer.” (Informação verbal)290. Por intermédio da voz da repórter fica-se 

sabendo do milagre da outra personagem. A voz da jornalista é, imediatamente, colada à da 

personagem entrevistada, segundo a transcrição: 

REPÓRTER: Maria também prefere revelar gratidão por um milagre alcançado. 

SONORA COM MARIA: teve um problema de saúde e aí eu tive que me apegar a 

ele e aí eu fui vitoriosa. (Informação verbal)291. 

 

Esse trecho da narrativa se destaca pelo sentido de humanização com a inserção 

de histórias individuais mediante o recurso técnico da encenação visto por intermédio de 

planos de imagens que acentuam o realismo como estratégia de valor de veracidade 

jornalística. São dramas pessoais que reforçam a ideia de superação, da devoção e da fé, 

encenadas pelas duas senhoras negras, vestidas de branco, que seguem juntas em direção à 

Igreja de São Lázaro e São Roque. As personagens da narrativa são identificadas pela 

narradora e pelos créditos inseridos na reportagem como Nancy e Maria. São personagens 

delas mesmas e caminham lado a lado na estrada de São Lázaro acompanhadas pela repórter, 

que também participa da cena. O desfecho da encenação vai se revelando aos poucos com a 

mudança de planos. Inicialmente, em plano geral médio, a câmera acompanha o percurso da 

repórter e das personagens292. No terceiro quadro da sequência de imagens, o drama da 

aposentada Nancy é apresentado em plano detalhe com o enquadramento das pernas 

enfaixadas da personagem. A seguir, em plano americano, a repórter faz a sonora em 

movimento, ou seja, caminhando ao lado das personagens. Na sequência, o drama de Maria é 

visto em plano detalhe. Bem de perto, o movimento da câmera é de baixo para cima até 

chegar ao plano próximo centrado na personagem. O detalhe da cor branca volta a preencher 

o vídeo como no plano detalhe das pernas enfaixadas da personagem Nancy. Registre-se 

também que a repórter veste uma calça branca e blusa azul. A cor branca é uma das cores 

comum aos devotos de São Roque/Obaluaiê conforme se vê na narrativa audiovisual. 

Após a sonora da personagem Maria, já transcrita acima, a narrativa estabelece elo 

entre o milagre dessa senhora e a representação imagética do tradicional banho de pipoca, 

                                                           
290 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

16/8/2012. 

 
291 Trecho da edição do telejornal Bahia Meio Dia, da TV Bahia, veiculado no dia 16 de agosto de 2012. 

 
292 Nesse plano já se percebe outra mulher ao fundo da imagem que aparece atravessando a rua, seguindo em 

direção ao ponto central da encenação. Aparição dessa espécie de figurante que está fora do script é resolvida 

pela edição. No plano seguinte a figurante estará ausente. A imagem foi assepsiada com a eliminação de 

personagens, sons, etc, que são considerados ruídos ou sujeiras pelo telejornalismo convencional no modelo 

Globo de televisão. 
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sugerindo ideia de cura. O ritual das pipocas, conduzido por um integrante de culto afro-

brasileiro, no largo de São Lázaro, aparece em som direto e plano médio que mostra a cena 

feita com enquadramento de baixo para cima de modo a se observar o retângulo entre os dois 

corpos, que se posicionam de frente, e os braços sobre os ombros de uma mulher, anônima na 

narrativa, que recebe o ritual de energia religiosa. Chama atenção a composição da imagem 

pelas cores fortes e contrastantes que preenchem o vídeo, predominando o vermelho da veste 

do praticante de culto de origem afro, que ministra o ritual e a mulher negra vestida de branco 

que o recebe, sob o céu muito azul cortado pela decoração das bandeirinhas coloridas da festa 

de largo, em uma manhã ensolarada de Salvador. O banho de pipocas, conhecido pela 

denominação flores de Velho, segundo Ordep Serra (2009), funciona, no ritual, como 

descarrego ou purificação e se popularizou na festa de largo de São Roque por intermédio do 

povo de santo.  

A narrativa retoma o discurso católico com a sonora de outra mulher entrevistada 

e que participa da festa de largo. Ela diz “[...] eu deixei de ir para o trabalho cedo pra estar 

aqui porque ao retornar eu levo muita [...] até paz para as pessoas que estão próximas a mim.” 

(Informação verbal)293, enquanto se vê, ao fundo, o ritual de um banho de pipoca.  

Uma tomada, em plano geral, mostra o cenário da festa de largo tendo ao fundo a 

Igreja de São Lázaro e São Roque. Esta imagem destaca a igreja, a decoração do largo e os 

participantes da festa, contrastando com os planos seguintes no interior da igreja na qual será 

encerrada a reportagem. Inicialmente, o plano geral, feito da parte superior do mezanino da 

igreja, capta o aglomerado de pessoas no interior da igreja no momento da celebração da 

missa, sendo possível ouvir som ambiente originário da liturgia. A imagem corrobora a 

informação do off da repórter e retoma o sentido católico da festa: “[...] centena de católicos 

hoje passam o dia inteiro em orações diante da imagem do santo.” (Informação verbal)294, 

narra. 

Depois do olhar de cima para baixo, a sequência imagética segue para o interior 

da nave da igreja, assegurando ao receptor a sensação de estar entre os devotos da missa, por 

intermédio dos planos próximos que captam o gestual de contrição dos fiéis. Na igreja, muitas 

pessoas vestidas de branco, como se vê na passagem em travelling. Nesse momento, a câmera 

sai em busca da voz da narradora, até encontrá-la, que reconta o mito católico de São Roque. 

                                                           
293 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

16/8/2012. 

 
294 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

16/8/2012. 
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O passeio da câmera por entre os devotos continua durante a passagem da repórter, 

retornando o movimento, captando, então, imagem, de perfil e de costas, dos devotos. O 

repórter cinegrafista faz o movimento travelling até chegar ao altar onde está a imagem do 

santo. Esse plano-sequência, com enquadramento muito próximo e imagens um pouco 

tremidas, retoma o sentido de realismo e naturalismo (tal a proximidade das imagens dos 

fiéis) na narrativa imagética, que tudo vê e tudo mostra. Após, novo corte que traz a imagem 

do santo em plano detalhe. 

Marcas do candomblé voltam a ser inseridas no momento em que a narrativa 

assume o tom da religião católica. Antes da sonora da devota, que aparece na narrativa em 

estado emocional de choro, e a fala do padre que explica a popularidade do santo católico, a 

narrativa tem um quadro com imagens de pessoas que dançam coreografias advindas do 

candomblé. Escuta-se instrumento de percussão, especialmente o som do agogô, e a canção 

cristã com o refrão “Aleluia, aaaa, Aleluia, aaaa, Aleluia, aaaa [...]” (Informação verbal)295. 

Aqui, se sobressai uma espécie de coreografia de culto afro associada à canção católica. As 

imagens mostram dançantes que seguem pela nave da igreja e um deles conduz, sobre a 

cabeça, uma representação iconográfica de Obaluaiê. Essa imagem voltará, no final da 

matéria, em uma bonita sequência, na qual são inseridas na homilia católica coreografias de 

devotos que dançam como filhos de santo. Eles entram na igreja dançando, cantando e 

conduzindo representações de insígnias de Obaluaiê. Trata-se de um cesto com palhas 

desfiadas por sobre a cabeça.  O adereço lembra o longo capuz de palha da costa que cobre a 

cabeça e o corpo de Obaluaiê como forma de esconder as marcas da varíola, segundo a 

narrativa de origem afro-brasileira. A encenação, na nave da igreja, evoca rituais ou 

elementos do candomblé. Nesse sentido, devotos de São Roque apresentam homenagens ao 

orixá Obaluaiê durante a missa católica com representações iconográfica, coreográfica e 

musical que remetem aos cultos afro. Na apresentação, os devotos/filhos de santo interpretam 

a canção popular Congo/Tá caindo fulô.  

Tá caindo fulô, eh, eh 

Tá caindo fulô, eh, a! 

Lá no céu, cá na terra 

Eh, tá caindo fulô 

Lá no céu, cá na terra 

Eh, tá caindo fulô. (Informação verbal)296. 

                                                           
295 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

16/8/2012. 

 
296 Parte do cancioneiro popular, Tá caindo fulô é canção de Congo cantada nas festas de São Benedito e Nossa 

Senhora do Rosário, em Minas Gerais. Ver: Carneiro (2008). 
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Ao entrarem na nave da igreja cantando Tá caindo fulô, os devotos de São 

Roque/Obaluaiê evocam o cancioneiro popular representativo de festa de origem africana. A 

canção é símbolo da Festa do Congo, em Minas Gerais, e já foi adaptada para outras 

manifestações da cultura popular (CARNEIRO, 2008). A repórter narra desse modo a 

apresentação na nave da igreja: “Na missa das nove horas da manhã teve procissão de 

abertura com oferendas e [...] o tambor.” (Informação verbal)297.  

Após a exibição da reportagem, a repórter entra ao vivo no telejornal, falando 

direto da festa de largo, em frente à Igreja de São Lázaro e São Roque e ela volta a enfocar o 

aspecto do sincretismo da festa: “Muitas pessoas antes de entrar na igreja, claro, param aqui 

[...] e receber o tradicional banho de pipoca. São mães e filhas de santo que oferecem esse 

ritual para os seguidores do candomblé.” (Informação verbal)298, enquanto são exibidas 

imagens do largo com áudio direto da festa. A câmera se desloca da repórter, pelo lado 

direito, e mostra a movimentação dos participantes no largo da festa, tais como: devotos e 

rituais de cultos afro, em homenagem a Obaluaiê, mediante experiências de banho de pipocas; 

bancas com folhas utilizadas em rituais de descarrego e o filhos de santo com cestos de pipoca 

sobre a cabeça. Os cestos de pipocas fazem parte de obrigações do candomblé e há terreiros 

que mantêm a tradição da caminhada de duas filhas de santo de Obaluaiê. Elas costumam sair 

pelas ruas de Salvador, nos primeiros dias de agosto, com a representação do orixá sobre a 

cabeça, o ori em iorubá. Uma leva o cesto e a outra o orixá com o seu longo capuz de palha da 

costa coberto com búzios sobre uma base, numa visitação por casas e terreiros de candomblé. 

Antes da saída, acontece o ritual no próprio terreiro. 

No candomblé, Obaluaiê é o orixá da cura com poder para debelar doenças 

epidêmicas. É o orixá que, em suas andanças como um médico, vai curando doentes. Um 

médico ferido que fora acometido pela varíola, restando cicatrizes no corpo (CAPRARA, 

1998).   

Na obra os Murais Sagrados de Carybé299, o artista reproduz no painel de madeira 

entalhada as fibras desfiadas de palha da costa, que cobre o rosto e o corpo do orixá. Na obra, 

                                                           
297 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

16/8/2012. 

 
298 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de São Roque/Obaluaiê exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

16/8/2012. 

 
299 Segundo Vagner da Silva, Carybé ou Hector Julio Páride Bernabó, é um renomado artista plástico figuratuvo, 

nascido na Argentina em 1911. Morou por muito tempo em Salvador, onde veio a falecer em 1997. Entre as 

obras listadas por Silva em prédios públicos estão os murais Fundação da Cidade de Salvador e o Mural dos 
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Carybé deixa à mostra as marcas da doença nos ombros, cotovelos e pernas (SILVA, 2012). 

Vagner Silva compartilha a estética do sagrado da obra de Carybé, ao realizar um estudo 

digno de atenção no qual se debruça sobre duas obras grandiosas do artista: a coleção Murais 

dos Orixás e o livro Iconografias dos Deuses Africanos no Candomblé da Bahia. A primeira 

obra é formada por 27 painéis em madeira entalhada e se encontra, atualmente, no Museu 

Afro-Brasileiro de Salvador. O livro Iconografias é uma obra documental e realista sobre a 

cultura afro-brasileira, segundo o autor. Nessa obra, Silva (2012, p. 20) destaca a insígnia 

(ferramenta) do orixá, o xaxará, que é uma “[...] vassoura feita de palha da costa e bordada 

com búzios e cabaças.” 

A Festa de Olubajé é dedicada a Obaluaiê e, no calendário dos terreiros, coincide 

com a festa de São Roque comemorado no mês de agosto (SILVA, 2012). No Terreiro da 

Casa Branca, o ritual é denominado Banquete dos Reis, segundo ekede Sinha.   

O Banquete dos Reis é uma festa que Oxum proporciona à Obaluaiê, né. Então, é 

uma festa onde o orixá que é o dono da festa, Obaluaiê, ele convida as pessoas para 

vir comer. Então, é uma festa muito trabalhosa, tem muita comida e a gente faz na... 

numa praça, na praça da casa dele. As pessoas chegam e quanto mais a gente canta 

mais chegam pessoas para comer. Não é dentro do barracão do candomblé, é num 

outro espaço do candomblé. Menina, é uma festa bem trabalhosa. E aí depois que 

acontece a festa, nos outros dois dias tem um ritual que é feito em pé, entendeu? 

(Informação verbal)300. 

 

O banquete tem pratos servidos em folhas de mamona e são feitos à base de 

dendê, de feijão preto, de milho branco, de vatapá, acompanhados de carne de galo e de bode. 

No banquete, também são servidas pipocas para o público (CAPRARA, 1998). O autor 

reproduz ainda narrativas orais sobre os heterônimos do orixá também chamado de Omolu. 

As narrativas do Ilê Axé Opô Afonjá contam que nome Obaluaiê fora o nome dado a Omulu 

por Oxalá quando o orixá da criação doara seu trono para o benfeitor da saúde (CAPRARA, 

1998, p. 126).  

 

6.1.2 Festa de Santa Bárbara/Iansã 

 

A cobertura da Festa de Santa Bárbara, no dia 4 de dezembro de 2012, pela TV 

Bahia também evoca o sincretismo desde o início da narrativa. O apresentador começa sua 

                                                                                                                                                                                     
Orixás, em Salvador, Alegria e Festa das Américas, no Aeroporto Kennedy em Nova York, e Libertadores, 

no Memorial da América Latina, em São Paulo. Entre os livros que ilustrou estão os de autores como Mário 

de Andrade, Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques, Mario Vargas Llosa, Antonio Olinto, João Cabral de 

Melo Neto, Pierre Verger. “A cultura baiana, especialmente aquela vinculada ao mundo do candomblé, foi 

certamente sua maior fonte de inspiração.” (SILVA, 2012, p. 1-2). 

 
300 Trecho da entrevista com ekede Sinha realizada no Terreiro da Casa Branca, em 26/9/2013. 
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fala com o seguinte texto: “Quatro de dezembro, Dia de Santa Bárbara. Hoje desde as seis da 

manhã devotos homenageiam a padroeira dos bombeiros. Para os adeptos do candomblé é dia 

de reverenciar Iansã.” (Informação verbal)301. No entanto, a ideia de sincretismo fica restrita 

às breves citações no texto-falado e algumas sonoras e imagens. A reportagem tem duração de 

dois minutos e 17 segundos302.  

A abordagem escolhida pelo jornalismo para a cobertura da Festa de Santa 

Bárbara priorizou o sentido católico. Toda a cena da produção da narrativa audiovisual se 

concentra no local de celebração da missa campal e da procissão que se seguiu após o culto 

católico. Dos 31 quadros ou frames exibidos na reportagem, pelo menos 21 são de inspiração 

católica. A missa foi realizada no Pelourinho, em frente à Fundação Casa de Jorge Amado, 

tradicional espaço turístico e cenário de locação de diferentes narrativas audiovisuais, do 

cinema à televisão. 

Assim como na cobertura da Festa de São Roque, a repórter veste uma peça de 

roupa na cor relacionada ao santo ou orixá, usa uma blusa vermelha. Na missa e na procissão 

de Santa Bárbara, em Salvador, o vermelho é a cor dominante, em geral acompanhando o 

branco.   

A primeira e a última parte da reportagem mantêm a dualidade catolicismo versus 

candomblé. As pessoas são identificadas como devotas de Santa Bárbara e seguidoras de 

Iansã, as quais se encontram no mesmo espaço, no Pelourinho, palco principal dos dois 

eventos da programação católica que reúne milhares de pessoas: a missa e a procissão. 

As entrevistas realizadas no Pelourinho e as imagens intercaladas de cenas 

católicas e de práticas originárias de cultos afro-brasileiros mantêm a dualidade catolicismo e 

candomblé. As sonoridades da reportagem são resultantes do áudio direto gravado pelo 

microfone da câmera. Não há inserção de trilha sonora ao longo da narrativa. A música que se 

ouve são fragmentos de cânticos da missa, assim como as vozes e os ruídos do som ambiente.  

O texto-falado da repórter articula a oposição das crenças religiosas desde o 

começo da reportagem: “Os devotos começaram a subir cedo a ladeira do Pelourinho com 

                                                           
301  Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara/Iansã exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

4/12/2012. 

 
302 A reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara/Iansã foi capturada pela internet, no site da emissora TV Bahia. 

Mesmo apresentando pequenas falhas técnicas de edição, o material capturado revela o processo de produção 

da narrativa audiovisual, conforme se verifica nesse item.  
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flores e fé.” (Informação verbal)303. A frase é coberta por imagens que mostram, em três 

frames de planos americanos, a movimentação de populares no Pelourinho, centro histórico 

revitalizado de Salvador. São imagens de mulheres vestidas de vermelho que caminham pelas 

ruas do famoso cartão postal de Salvador. Uma delas sobe a ladeira conduzindo um pequeno 

andor decorado com flores tendo ao centro a réplica de Santa Bárbara. Essa personagem foi 

escolhida para dar o testemunho que vai referendar o que a repórter acabara de dizer. “Todo 

ano, de manhã cedo, eu tô aqui. Pegar as primeiras bênçãos do dia. [corte] Muita devoção, 

muito amor.” (Informação verbal)304. 

A seguir, o off da repórter faz o contraponto na narrativa afirmando que “[...] os 

seguidores das religiões de origem africana vieram saudar, com água de cheiro e banho de 

folhas, Iansã, a divindade dos raios e ventos.” (Informação verbal)305. As imagens que 

preenchem a fala da narradora, em plano americano, são de filhos de santos prestando 

atendimento aos que buscam banhos de cheiros mediante a recitação de textos encantatórios 

dedicados aos orixás (VERGER, 1997); ao lado de pequenas bancas com folhas medicinais e 

de poderes mágicos nos cultos afro-brasileiros306, filhos de santo praticam rituais de 

purificação nas ruas do Pelourinho por ocasião das festividades católicas de homenagem à 

Santa Bárbara. 

Uma terceira imagem destaca a baiana307, que avança, em meio à multidão, 

carregando sobre a cabeça um tabuleiro com flores e comidas, de acordo com a reprodução da 

foto abaixo: 

 

 

                                                           
303 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara/Iansã exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

4/12/2012. 

 
304 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara/Iansã exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

4/12/2012. 

 
305 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara/Iansã exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

4/12/2012. 

 
306 Pierre Verger (1997) dedica uma obra à utilização medicinal e mágica de plantas na cultura iorubá na África. 

 
307 A baiana usa traje típico, conforme descrito, por exemplo, no processo registro do acarajé no IPHAN. As 

vestimentas da baiana identificam o terreiro de candomblé a que estão vinculadas, sendo formada pelas peças 

de roupa como saia, anáguas de goma, a bata, o camisu, os ojás, o pano da costa, segundo descrição no 

processo de registro do ofício das baianas de acarajé em Salvador. Sob o número 01450.008675/2004-01, 

resultante de proposição apresentada pelo ministro da Cultura, pela Associação de Baianas de Acarajé e 

Mingau do Estado da Bahia, pelo Terreiro Ilé Axé Opô Afonjá e o Centro de Estudos Afro Orientais da 

Universidade Federal da Bahia, em 5 de novembro de 2002, no IPHAN.  Informações estão disponíveis em 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=361, acesso em 02/05/2015. 
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Foto 6 - Imagens representativas de filhos de santo na Festa de Santa Bárbara/Iansã 

 
Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 4/12/2012. 

Nota: OFF: Os seguidores das religiões de origem africana vieram saudar com água de cheiro e banho de folhas 

Iansã, a divindade dos raios e ventos308. 

 

O momento da representação católica é reintroduzido pela imagem de Santa 

Bárbara, que está no palco montado na ladeira do Pelourinho, sob a tenda utilizada como 

espaço de celebração da missa. Plano próximo destaca a imagem de Santa Bárbara, sendo 

construído em movimento de baixo para cima, iniciado a partir das mãos entrelaçadas sobre o 

ventre. Em seguida, plano geral médio enquadra as duas réplicas de Santa Bárbara situadas na 

parte da frente do palco. Nesse mesmo plano, é possível ver ao fundo, à esquerda do vídeo, o 

padre e o púlpito.  

Essa sequência de imagens de réplicas de Santa Bárbara é terminada em plano 

americano feito de cima para baixo que foca um pequeno andor, decorado com flores e a 

imagem de Santa Bárbara adornada com colares que lembram as guias do candomblé. O 

andor aparece em movimento, indicando que a pessoa que o carrega e está na multidão 

concentrada em frente ao palco da missa dançaria naquele momento. No entorno, percebe-se 

que algumas pessoas também balançam as cabeças acompanhando o ritmo da música cantada 

durante a missa. 

A sonora com o padre que caracteriza Santa Bárbara como “[...] uma mártir do 

século quarto.” (Informação verbal)309, é seguida da passagem da repórter, uma bela imagem 

em perspectiva, em zoom out, destacando a multidão que se aglomera em frente ao palco da 

missa. Destaque para a cor vermelha usada pelos devotos e que colore o vídeo. Na sua fala, a 

repórter elege o sujeito-devoto da santa que vai à missa para fazer seus pedidos contra as 

intempéries (Foto 7). 

 

                                                           
308 Trecho extraído do off da reportagem sobre a Festa de Santa Santa Bárbara/Iansã exibida no Bahia Meio Dia, 

edição de 4/12/2012. 

 
309 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara/Iansã exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

4/12/2012. 
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Foto 7 - Reprodução da passagem da repórter em movimento zoom out da câmera310  

 
PASSAGEM: É assim há mais de trezentos anos, os 

devotos se reúnem para pedir proteção contra tragédias e 

eventos naturais como tempestades. Pessoas de todas as 

partes. 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 4/12/2012. 

  

A passagem estabelece elo com a próxima sonora, recurso que confirma e valoriza 

a informação da repórter no momento de sua aparição no vídeo. A sonora vai reiterar a ideia 

de sincretismo. Observa-se, ainda, que das três sonoras com participantes da Festa de Santa 

Bárbara no Pelourinho, essa é a única que justifica sua ligação não com Santa Bábara, mas 

com Iansã durante entrevista, conforme reprodução abaixo: 

 

Foto 8 - Reprodução da segunda sonora com participante da Festa de Santa 

Bárbara/Iansã 

 

SONORA: Eu vim de ônibus. 

REPÓRTER: De onde? 

SONORA: 24 horas de Fortaleza,  

SONORA: Só pra missa de Iansã. Os católicos chamam 

Santa Bárbara, eu chamo Iansã. Que eu sou filha dela. 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 4/12/2012. 

 

O vídeo com a reportagem analisada e capturada no site da TV Bahia apresenta 

falha técnica de edição que, no entanto, se configura como indício de que a repórter conduziu 

o processo de apuração com base na ideia de sincretismo. A pergunta, dirigida à última 

entrevistada, em formato de enquete, indaga se a mulher é devota de Santa Bárbara ou Iansã. 

Ela responde que é devota das duas por se tratar da mesma pessoa. Foram mantidos os 

recursos técnicos tais como a contagem de tempo, que todo repórter faz antes de iniciar 

entrevista para facilitar edição, e o comando verbal do repórter cinematográfico para que seja 

                                                           
310 Zoom out é o movimento da câmera de afastamento do centro de interesse, que no caso é a repórter, 

ampliando de tal forma a imagem de plano médio ou de plano próximo para plano geral. 
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iniciada a entrevista. Todos esses ruídos ficaram no vídeo disponibilizado na internet. Não 

houve, portanto, edição da sonora da entrevistada cuja primeira resposta se junta à segunda, 

conforme se verifica abaixo.  

 

Foto 9 - Reprodução dos frames da última sonora da reportagem sobre a Festa de Santa 

Bárbara/Iansã 

 

 

 

REPÓRTER: Santa Bárbara ou de Iansã? 

SONORA: Como? 

REPÓRTER: Você é devota de Santa Bárbara 

ou de Iansã? 

SONORA: Eu sou devota das duas, que é a 

mesma pessoa. 

[CINEGRAFISTA]: Vai... 

REPÓRTER: Um dois, três, entrevista Débora 

Celestino, promotora de vendas. Muito devota 

delas?311 

SONORA: Muito, há muitos anos. Sou feliz por 

nascer nessa data. Me sinto uma mulher 

completada na vida. Todo ano tô aqui, sigo a 

procissão. Acompanho tudo. Só saio daqui 

quando termina tudo. 

SONORA: Feliz da vida por nascer nessa data 

tão maravilhosa que é o dia de hoje, dia de 

Santa Bárbara, brigado, meu Deus, por tudo. 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 4/12/2012. 

 

Após a última sonora, a narrativa se encaminha para o encerramento com imagens 

do cortejo da procissão com milhares de pessoas que sobem as ruas do Pelourinho em direção 

à Baixa dos Sapateiros, logradouro pararelo ao Pelourinho, acompanhando a imagem da santa 

até a sede do Corpo de Bombeiros que tem Santa Bárbara como padroeira. 

A origem do culto à Santa Bárbara é uma tradição que se firmou no Brasil com os 

colonizadores como “[...] protetora contra as tempestades, raios e trovões.” (COUTO, 2010, p. 

96). Na Bahia, o culto se popularizou entre os comerciantes, escravos e libertos. Em 1641, 

uma capela foi construída para a santa católica pelo casal português Francisco Pereira Lago e 

Andreza Araújo. O imóvel ficou conhecido como Morgado de Santa Bárbara e ficava situado 

                                                           
311 Esse vídeo foi capturado diretamente do site da emissora TV Bahia e possui detalhes técnicos do processo de 

gravação de sonoras com indicativos de que se trata de vídeo em fase de edição, a saber: a palavra vai, 

possivelmente, dita pelo cinegrafista, a contagem da repórter, a identificação da entrevistada. Não aparece o 

nome da entrevistada no crédito. Portanto, não sendo possível verificar, em princípio, se o material foi para o 

ar com estes detalhes técnicos ou, se somente, foi inserido no material divulgado na internet. 
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na Rua Portugal312, na Cidade Baixa, em cujas dependências também foram estabelecidos 

pontos comerciais (COUTO, 2010). 

Após o morgado ter seu título de propriedade transferido aos herdeiros por cadeia 

sucessória, foi vendido e transformado em centro comercial, passando a ser chamado de 

Mercado de Santa Bárbara. Foi atingido por incêndios em 1868, 1869 e 1899. Por causa desse 

último incêndio, que começou no hotel das Nações, na Rua Santa Bárbara, imagens e alfaias 

de Santa Bárbara foram levados para a Igreja do Corpo Santo. Com a transferência do 

comércio para a Baixa dos Sapateiros, outro mercado passou a funcionar com o nome de 

Santa Bárbara. O mercado da Baixa dos Sapateiros já funcionava desde primeiro de março de 

1874 (COUTO, 2010). 

A imagem de Santa Bárbara foi transferida da Igreja do Corpo Santo para a Igreja 

Nossa Senhora da Conceição da Praia em 1912, informa Edilece Couto (2010) ao citar Anísio 

Félix313. Tendo por referência Manoel de Aquino Barbosa314, acrescenta que, por causa de 

incêndio, em 2 de dezembro de 1933, as imagens da Igreja do Corpo Santo foram transferidas 

para a Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia. 

Couto (2010, p. 99) lembra que, no século XIX e nas primeiras década do século 

XX, as irmandades “[...] eram as principais responsáveis pela construção de uma igreja para 

homenagear um santo de devoção e realizar sua festa anual.” Com Santa Bárbara, fora 

diferente, uma vez que não possuía associação e nem uma igreja. 

Essa característica ocasionou mudanças nas celebrações litúrgicas de 4 de dezembro. 

Tiveram início na Cidade Baixa, no morgado do século XVI, sendo transferida para 

a capela do Corpo Santo no início do século XIX, Por volta de 1912, passaram a ser 

realizadas na Cidade Alta, na Igreja do Paço, ondem permaneceram até 1935. Nesse 

período foram transferidas para a Igreja da Saúde e, em seguida, para a Ordem 

Terceira do Carmo. Atualmente, são realizadas na Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos. (COUTO, 2010, p. 99-100).  

 

A autora ressalta que o culto era praticado principalemente por comerciantes 

brasileiros e africanos. Não fica claro no trabalho de Couto (2010) como ela utiliza a categoria 

africanos. De qualquer modo, considera que as festas de Nossa Senhora da Conceição da 

Praia e de Sant’Ana eram organizadas por famílias da elite de Salvador. Citando Hildergardes 

                                                           
312 Como registro, no centro histórico de São Luís existe uma rua também denominada Rua Portugal, principal 

centro de comércio no passado, no qual está situado a Casa das Tulhas, entreposto de escravos no período 

colonial. 

 
313 A autora refere-se à obra de Anísio Félix intitulada Bahia prá começo de conversa (COUTO, 2010). 

 
314 A obra de Manoel de Aquino Barbosa intitula-se Efemérides da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da 

Praia. 
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Vianna315, informa que “[...] enquanto a homenagem era realizada no mercado da Cidade 

Baixa, os trabalhadores se organizavam para recolher donativos, limpar os estabelecimentos 

comerciais e reformar o nicho que acolhia a imagem da padroeira.” (COUTO, 2010, p. 100). 

Com base em Vianna (apud COUTO, 2010), conta que a festa em 1899 tinha a 

seguinte programação: procissão pelas ruas do comércio até a Igreja do Corpo Santo, 

acompanhado por músicos e foguetes; missa e retorno da imagem ao mercado, onde era 

servido caruru, aberém, acarajé e também aruá de milho maduro, gengibirra e cachaça, ou 

seja, iguarias que são alimentos votivos no candomblé. 

Recorrendo ao jornal Diário de Notícias do ano de 1919, a autora registra que a 

festa era composta por três etapas: ritos católicos, festa de largo e ritos do candomblé. Os 

fiéis, observa, vestiam trajes nas cores vermelha e branca, consagradas à santa, rezavam e 

agradeciam as graças recebidas e pediam a proteção da santa na realização dos negócios, 

conforme narrativa presente nas poéticas do compositor Tião Motorista316, ressalta Couto.    

A Festa de Santa Bárbara do passado tinha também a descontração profana das 

festas de largo, com homenagens no mercado da Baixa dos Sapateiros. “Nesse local 

realizavam-se as queimas de fogos, os banquetes, a música, as rodas de samba, todos os tipos 

de divertimentos populares.” (COUTO, 2010, p. 102). Nas observações de campo em 2011, 

constou-se que há uma festa que homenageia o orixá Iansã no Mercado de Santa Bárbara, na 

Baixa do Sapateiro. 

A terceira etapa da festa no Mercado de Santa Bárbara, de acordo com a autora, 

era protagonizada pelos integrantes do candomblé, com rituais dedicados a Iansã. Transcreve-

se, a seguir, a descrição que faz da festa de outrora: 

As baianas eram mulheres ligadas ao culto afro, algumas mães de santo. Elas 

vestiam blusas e saias bordadas nas cores vermelha e branca, e carregavam 

turbantes. No pescoço traziam colares e guia, colar de contas na cor do seu orixá. 

Durante o samba, muitas vezes cantado em ioruba, os fiéis incorporavam Iansã. 

Tigelas contendo água de cheiro – água perfumada pela infusão de flores e folhas – 

eram dispostas no mercado para os devotos se aspergirem com o objetivo de 

purificar o corpo e o espírito. E o caruru – que chegou a alcançar a marca de 40 mil 

quiabos – degustado pelos participantes da festa, é uma comida ritual que faz parte 

da oferenda a Iansã. (COUTO, 2010, p. 103). 

 

                                                           
315 A obra de Hildergardes Vianna é intitulada Calendário oficial das festas populares da cidade de Salvador.  

 
316 Tião Motorista, Raimundo Cleto do Espírito Santo, nascido em 26/4/1927 Salvador, BA, e falecido no dia 

24/9/1996 Salvador, BA, é autor de uma interessante obra que canta a cultura da Bahia. A música Dia 4 de 

dezembro interpretada por Maria Bethânia é representativa das poéticas da cultura baiana inspirada no 

candomblé (Disponível em:<http://www.dicionariompb.com.br/tiao-motorista/obra>). 

http://www.dicionariompb.com.br/tiao-motorista/obra
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No relato, não fica evidenciado qual a fonte utilizada, inferindo-se, no entanto, 

que poderia ser o jornal Diário de Notícias já anteriormente citado na obra. Ela se serviu do 

olhar, do relato de estrangeiros ocidentais317 sem problematizar essas narrativas, fragilizando, 

desse modo, a contextualização do período 1860 a 1940, marco temporal do estudo sobre as 

festas de largo baianas. Nota-se, no estudo, que há ruptura entre identidade cultural (raça, 

segundo a autora), conhecimentos e costumes, dissociando candomblé enquanto religião que 

integra a cultura afro-brasileira.  

 

6.1.3 Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia/Oxum 

 

A narrativa audiovisual sobre a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, 

apresentada no último bloco do telejornal Bahia Meio Dia, tem destaque na escalada do 

programa, evidenciando o valor de noticiabilidade daquela narrativa para a edição do 

programa. A reportagem tem duração de dois minutos e 15 segundos.  

Ao contrário das narrativas sobre as festas de São Roque e de Santa Bárbara, a 

abertura da reportagem ou cabeça não faz referência ao sincretismo religioso. O anúncio tem 

como referencial tão somente a homenagem à padroeira da Bahia:  

APRESENTADORA: Agora a gente fala de fé. Milhares de pessoas acordaram cedo 

em Salvador para homenagear a santa que é a padroeira da Bahia  

APRESENTADOR: A devoção do povo baiano à Nossa Senhora da Conceição da 

Praia é a mais antiga tradição religiosa do Bahia [...] Brasil.318 

 

Das quatro festas de largo que compõem o corpus da pesquisa, a reportagem sobre 

a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia é a que apresenta menos marcadores 

referenciais aos cultos afro-brasileiros, quer seja em relação à quantidade de sonoras, quer 

seja em relação às marcas do candomblé em vozes, imagens e sons. 

A primeira imagem aponta para a imponência da Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição da Praia. Em movimento de cima para baixo (tilt), a câmera evoca o olhar de poder 

                                                           
317 No início do livro, Couto (2010, p. 22) diz que utilizou como fontes principais “[...] os relatos dos viajantes 

do século XIX, crônicas dos participantes das festas e dos folcloristas”, entre outros. A relação de quatro 

viajantes inclui “[...] o médico alemão Robert Avé-Lallemant [1859] [...]”, “[...] a expedição austríaca 

comandada por Ferdinando Maximiliano José [1860] [...]”, “[...] a expedição norte-americana organizada 

pelo casal Luiz e Elizabeth Agassiz [1865-1866] [...]” e “[...] o inglês James Wetherell [1842-1857] [...]” 

(COUTO, 2010, p. 30). 

 
318 Trecho da reportagem sobre a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, veiculada na edição de 

8/12/2012, no telejornal Bahia Meio Dia, da TV Bahia. 
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e suntuosidade da bela arquitetura da igreja construída em 1549319, fazendo o movimento de 

descida a partir do topo da igreja até focar a multidão aglomerada em frente à basílica. No 

átrio, avista-se o andor com a imagem da santa cercada pelos marinheiros. Na programação, 

esse é o momento da saída da imagem da igreja para a procissão.  

A Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia é realizada todo dia 8 de 

dezembro, quatro dias após a Festa de Santa Bárbara. A santa está associada ao orixá Oxum, a 

divindade das águas doces dos cultos afro-brasileiros, conforme informa a repórter na 

primeira aproximação entre os cultos de origem afro e o catolicismo. Além da repetição da 

categorização de Oxum como orixá pertencente ao elemento água, a repórter traz outra 

característica de uma das 16 divindades do panteão nagô, a cor preferida de Oxum: o amarelo. 

Nesse trecho da narrativa encontra-se a marca da dualidade320. A multidão que participa da 

missa campal e procissão de Nossa Senhora da Conceição é classificada em duas categorias: 

i) os devotos vestidos de azul; ii) os seguidores das religiões africana. A primeira é 

identificada imageticamente em plano médio e de conjunto que mostra participantes da missa 

campal vestidas com bata de cor azul. Essa é também a cor da roupa da repórter, conforme se 

verifica na passagem.  

A segunda categoria aparece em plano americano e plano próximo. Trata-se de 

um reduzido grupo de pessoas vestidas com roupas típicas de cultos afros, cuja cor 

predominante é o amarelo. Surgem no vídeo, inicialmente, ao lado de bancas nas quais estão 

expostas réplica da santa ao lado de folhagens, guias (os colares de contas usadas pelo povo 

de santo) e bacias, elementos utilizados nos banhos de cheiro e passes de purificação (Foto 

10).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
319 A data de construção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, também conhecida por Basílica de 

Nossa Senhora da Conceição da Praia, está na passagem da repórter que cobriu a festa da santa padroeira da 

Bahia. 

 
320 A repórter que cobre a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia é a mesma que realizou a matéria sobre 

a Festa de Santa Bárbara. A primeira data de 4/12/2012 e a segunda, 8/12/2012. 
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Foto 10 - Reprodução de frames com representações de católicos e de filhos de santo  

 
OFF: “Devotos” 

 
OFF: “Seguidores de 

religiões africana”321 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 8/12/2012.                        

 

A inclusão de integrantes de culto afro-brasileiro na narrativa retoma o 

sincretismo que funciona como um contraponto ou diferencial na cobertura jornalística da 

tradicional festa católica. Constituindo-se no calendário católico, portanto, como registro 

jornalístico, cuja pauta rotineira lança à produção televisiva o desafio de apresentar fatos 

diferenciados ou ocorrências relevantes. A narrativa segue, então, uma ordem de fatos de 

acordo com a programação prevista pela igreja, aproximando-se mais da previsibilidade da 

normalidade de uma religião hegemônica. Na narrativa, texto-falado, imagens e sonoridades 

reforçam a ideia de mobilização popular na festa da padroeira da Bahia; o conjunto preenche 

o fluxo televisivo tematizando a festa católica associando catolicismo à multidão de fiéis ou 

devotos, à Basílica, à imagem de Nossa Senhora, ao líder da igreja, à gestualidade de oração, 

à movimentação de fiéis dentro da igreja, à missa campal e à procissão.  

Quatro sonoras fazem parte da narrativa, duas são com representantes dos 

participantes da festa, e as outras duas são representativas da igreja por intermédio das falas 

do juiz da irmandade e da autoridade máxima da igreja católica na Bahia, o arcebispo. As 

duas participantes da festa são mulheres, ambas vestidas de amarelo, uma com roupa civil e 

outra com roupa de culto afro. Os papéis estão claramente definidos: uma devota católica, 

apresentada como professora, outra, praticante de culto afro, apresentada como ialorixá (Foto 

11)322.  

 

                                                           
321 Reproduções de quadros e palavras da reportagem sobre a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, 

exibida em 8/12/2012, pela TV Bahia.  

 
322 O telejornal Bahia Meio Dia costuma utilizar o termo grafado y, ou seja, yalorixá. Nessa análise, fez-se opção 

por seguir a grafia do telejornal, mas na exposição, em geral, preferiu-se o termo grafado com a letra i, 

acatando parte da literatura especializada. 
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Foto 11 - Imagens de sonoras representativas de católica e de ialorixá323 

 
SONORA COM 

PROFESSORA: É um dia 

de fé, de muita esperança e 

amor no coração. Nossa 

Senhora é tudo na minha 

vida. 

 

 
SONORA COM 

IALORIXÁ: Nós 

estamos aqui para pedir 

paz, muita saúde pra 

todos nós e pedindo a 

Nossa Senhora da 

Conceição pra aquele 

que tem fé, êxito e 

vitória.  

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 8/12/2012. 

 

A primeira sonora inserida na narrativa é da professora, somente após cinco 

quadros de imagens, aparece a segunda, com a ialorixá. A disposição da primeira entrevista na 

cena chama atenção por estar próxima à banca de banho de cheiro dos integrantes de cultos 

afro e também por representar o elo entre o discurso sobre a devoção dos católicos e a 

presença de outras religiões na festa católica, intenção sugerida pela fala da repórter assim 

definido: “Celebração católica com respeito à diversidade de crenças.” (Informação verbal)324.  

Convém lembrar que as irmandades são instituições religiosas longevas, surgidas 

no Brasil colonial, que ainda hoje são responsáveis por organização de festas e procissões na 

igreja católica. De acordo com Lucilene Reginaldo (2009), na segunda metade do século 

XVIII, a maioria das freguesias de Salvador possuía uma irmandade de pretos. É o caso da 

Irmandade do Rosário dos Pretos, na matriz da Conceição da Praia, cujo primeiro 

compromisso data do ano de 1686. 

A integração e a participação de escravos e seus descendentes fizeram parte das 

políticas de interesses da Coroa Portuguesa em alianças com objetivos diversos entre Igreja 

Católica e à diáspora africana. Enquanto a Igreja visava ao controle social dos escravos, os 

africanos tentavam a resistência. As festas religiosas organizadas pelos africanos e 

descendentes tinham vestígios de “[...] um sincretismo religioso, ou seja, um forte sobreviver 

de cultos africanos tradicionais.” (LEVI, 2006, p. 26). Nesse sentido, as irmandades eram 

                                                           
323 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa Nossa Senhora da Conceição exibida pela TV Bahia, em 

8/12/2012.  

 
324 Trecho extraído do off da reportagem sobre a Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia exibida no 

telejornal Bahia Meio Dia, em 8/12/2012. 
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estratégias utilizadas para a proteção de “[...] ritos e crenças religiosas ancestrais.” (LEVI, 

2006, p. 26). Para Silveira (2006, p. 150),  

[...] a política de disseminação de irmandades de leigos montada pela Igreja de 

Roma e pelo Estado Português foi muito bem-sucedida, elas terminaram sendo 

instituições decisivas na manutenção da ordem colonial, não apenas porque 

congregavam as populações, selecionavam e legitimavam as suas lideranças, mas 

também por causa das numerosas funções sociais e assistenciais que preenchiam.  

 

A tematização é um dos marcadores formais proposto por Jameson (2002) na 

análise do texto pós-moderno. De acordo com o autor, um elemento do texto se sobressai de 

tal modo que se torna o significado da obra. Essa ideia remete à cobertura das festas de largo 

ou festas de rua do calendário católico com vínculos culturais e religiosos de um passado de 

alianças e estratégia política de sobrevivência e que se mantém na atualidade como 

experiência de devoção, como experiência de estar no mundo. Ou, ainda, como experiência de 

deslocamento cultural que permite ultrapassar as fronteiras que separam as dimensões de 

poder e controle das religiões. O jornalismo televisivo como forma cultural recorre às 

estratégias funcionais repondo no presente concepções de cultura popular sob forma de 

tematizações, de repetições atualizadas pelo critério de noticiabilidade da excepcionalidade e 

da factualidade.   

 

6.2 Personalidades do candomblé no telejornalismo baiano 

 

A análise recai sobre duas reportagens, cujas temáticas se referem à lideranças 

importantes para o candomblé baiano: Mestre Didi e Mãe Stella de Oxóssi. Para maior 

clareza, traça-se aqui, um breve perfil dessas duas referidas personalidades.  

Narrativas sobre Mestre Didi (ANEXO Q), Deoscóredes Maximiliano dos Santos 

(2003), dão conta da versatilidade e da criatividade de uma das mais expressivas lideranças do 

candomblé baiano, também conhecido como artista sacerdote, escultor do sagrado, alguns 

dos títulos concedidos ao mestre e difundidos no campo midiático.  

Fundador do Terreiro Ilê Asipá e filho da famosa Mãe Senhora do Ilê Axé Opô 

Afonjá, Mestre Didi estabeleceu uma interlocução criativa e criadora entre religiões de origem 

africana e artes. Artista plástico, criou várias esculturas, dentre as quais O Centro da 

Ancestralidade, obra que está ao alcance dos olhos de quem passa pelo bairro do Rio 

Vermelho, em Salvador. Outra famosa obra, denominada Iwin-Igi ou O espírito da árvore, foi 

doada ao Museu de Arte Moderna da Bahia, em 1994 (ANEXO O). A escultura foi elaborada 

“[...] em nervura de palmeira, palha da costa, couro, búzios, contas e miçangas.” (MUSEU DE 

ARTE MODERNA DA BAHIA, 2013). As esculturas de Mestre Didi ganharam o mundo e 



230 

 

foram objetos de exposição como a Magicien de La Terre, em 1989, na França. Tem obras em 

espaços culturais estrangeiros como o Museu de Picasso, em Paris. 

Também escritor, Mestre Didi publicou vários livros, a exemplo de Yourubá Tal 

Qual se Fala, com prefácio do escritor Jorge Amado, Contos Negros da Bahia, cuja capa tem 

ilustração de Carybé, e Contos de Nagô, os dois últimos foram publicados pela editora 

Corrupio, em um só volume, em 2003. Nessa obra, Mestre Didi conta que, em viagem à 

África, em 1967, com uma bolsa concedida pela Unesco, por intermédio do CEAO da UFBA, 

comprovou o que sempre ouvira de Mãe Senhora: ele era descendente de uma das sete 

famílias reais do reino de Ketu, antigo Dahomey, atual Républica do Benin (SANTOS, 2003). 

Na edição da editora Corrupio, Mestre Didi é assim apresentado pelo escritor 

Jorge Amado (2003, p. 15): 

Mas se alguém perguntar em Salvador por esse M. dos Santos de arrevezado 

Deoscóredes, ninguém saberá, à exceção talvez de um pequeno círculo de 

despachantes de navios, dar notícias precisas do dito cujo. Mas se o curioso 

perguntar por Didi, assim, tão simplesmente Didi, não haverá nos amplos círculos da 

vida intelectual e popular da cidade da Bahia quem não lhe conte coisas, não lhe dê 

exatas e calorosas informações, quem não o conheça de nome e de convivência, 

Ouvirá, da Reitoria da Universidade à Rampa do Mercado, das rodas em conversas 

eruditas e mordazes na porta da Livraria Civilização, na Rua Chile, aos terreiros de 

candomblés, das redações dos jornais aos tabuleiros das baianas, palavras vibrantes 

de estima e admiração. Se existe figura de real popularidade em Salvador é Didi, 

negro alto e delgado, de fino perfil, doce sorriso e olhos brilhantes de inteligência, 

flor da civilização popular baiana. 

 

A descrição literária que Jorge Amado faz de Mestre Didi confirma a 

popularidade do sacerdote do candomblé que também foi autor de peças de teatros, diretor e 

professor de canto, de dança e de maquiagem tendo como aprendizes um grupo de crianças, 

nos anos 1980, segundo notícia veiculada no portal Terra (ALZUGARAY, [20--?]).  

A reportagem que faz parte do corpus da pesquisa é referente à homenagem 

concedida a Mestre Didi com uma das três exposições organizadas pelo Museu Nacional de 

Cultura Afro-Brasileira (MUNCAB), ainda na fase de pré-inauguração desse centro cultural, 

em Salvador, Bahia325.  

Iniciada por Mãe Senhora quando tinha 14 anos de idade, Mãe Stella ou Maria 

Stella de Azevedo Santos, é líder do Axé Opô Afonjá desde 1976, terreiro originado da matriz 

Casa Branca, fundado por Mãe Aninha, em 1910.  O Opô Afonjá tem como patrono o orixá 

Xangô, o dono da cabeça de Mãe Aninha. 

No candomblé, ela é consagrada à Oxóssi, a divindade caçadora. A ialorixá é 

formada em Enfermagem pela UFBA, profissão que exerceu por 30 anos. Autora de mais de 

                                                           
325 Mestre Didi faleceu no dia 6 de outubro de 2013, na cidade de Salvador (ANEXO R). 
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seis livros, Mãe Stella também assinava uma coluna no jornal A Tarde, da Bahia. Aos 88 

anos, assume a cadeira de número 33 na Academia de Letras da Bahia (ALB) (ANEXO T; U) 

que tem como patrono Castro Alves, considerado o poeta dos escravos. No discurso de posse 

na ALB (ANEXO S), a ialorixá definiu sua origem afro-brasileira como resultado de 

entrecruzamento de etnias e culturas, defendendo ainda sua opção por verter em letras a 

oralidade do candomblé: 

Tenho uma mente formada pela língua portuguesa e pela língua yorùbá. Sou bisneta 

do povo lusitano e do povo africano. Não sou branca, não sou negra. Sou marrom. 

Carrego em mim todas as cores. Sou brasileira. Sou baiana. A sabedoria ancestral do 

povo africano, que a mim foi transmitida pelos “meus mais velhos” de maneira oral, 

não pode ser perdida, precisa ser registrada. (OXÓSSI, 2014, p. 333)326. 

 

Ao fazer a saudação à Mãe Stella, durante a cerimônia de posse na ALB, a 

escritora e acadêmica Myriam Fraga lembrou o respeito e afeto do escritor Jorge Amado por 

Mãe Senhora e Mãe Stella, as quais se tornaram personagens de narrativas do autor.  A 

escritora registrou, no seu discurso, a visita de Mãe Stella, em 1981, à Nigéria e a repercussão 

dos contatos africanos que resultaram na realização, em Salvador, da II Conferência da 

Tradição dos Orixás e Cultura, de 17 a 23 de julho de 1983. “Foi nessa ocasião que Mãe 

Stella fez seu primeiro pronunciamento público defendendo ideias originais sobre o 

sincretismo religioso, assunto que a absorvia e ao qual dedicava suas atenções.” (FRAGA, 

2014, p. 357), lembrou a escritora. 

A ialorixá recebeu os títulos de doutor honoris causa pela UFBA, em 2005, e pela 

Universidade do Estado da Bahia, em 2009. Também ganhou, em 2001, o prêmio jornalístico 

Estadão, pelo jornal O Estado de S. Paulo, na condição de fomentadora da cultura, entre 

outros, conforme destacou Fraga (2014).  

O Ilê Axé Opô Afonjá, que funciona em um grande sítio, chamado de roça pelos 

filhos e filhas de santo, fica na Estrada Velha de São Gonçalo do Retiro, no bairro do Cabula, 

em Salvador. Foi tombado pelo IPHAN, em 1999. Além das casas sagradas dedicadas aos 

orixás, o terreiro abriga residências de integrantes do terreiro. Dispõe de equipamentos 

culturais como a Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos, nome em homenagem à Mãe 

Aninha, a fundadora do Axé Opô Afonjá, e o Museu Ilê Ohum Lailai – Casa das Coisas 

Antigas. 

 

 

                                                           
326 Esse trecho da fala de Mãe Stella se aproxima ao texto do escritor Mário Cravo, intitulado Exu, publicado em 

A Tarde Cultural, em 5 de junho de 1993, em que escreveu: “Não sou preto, branco ou vermelho; tenho as 

cores e formas que quiser. Não sou diabo nem santo, sou Exu! [...]”, conforme transcreveu Barreto (2009, p. 

64).  
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6.2.1 Mestre Didi e a homenagem no Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira 

 

A reportagem sobre Mestre Didi e a abertura de exposições no MUNCAB abre o 

último bloco do telejornal Bahia Meio Dia e apresenta duas temáticas: as exposições do 

museu e a homenagem ao líder do candomblé baiano. 

A figura pública de Mestre Didi é o principal destaque da reportagem, sendo 

referência na escalada do programa, na chamada de bloco, na cabeça da reportagem, na 

passagem da repórter, na tomada de imagens de algumas obras do escultor em exposição no 

museu e no encerramento da reportagem. A nota pé lida pelo apresentador, ressalta a proeza 

da repórter por ter conseguido fazer uma breve entrevista com Mestre Didi: “E a gente viu ali 

no começo, né, Wanda conseguiu falar com Mestre Didi, algo inédito327. Mestre Didi nunca 

deu entrevista pra ninguém.” (Informação verbal)328, informou o apresentador. 

Na Bahia, Mestre Didi era sacerdote do culto dos ancestrais ou culto dos Éguns ou 

Egúngún, o culto aos mortos, os quais em vida foram integrantes de cultos de origem afro. 

Por causa da sua missão no candomblé, fora privado de falar em público, cumprindo a 

destinação de proteger o culto do qual era sacerdote, para que não houvesse deturpações de 

sua fala. “O seu dizer não pode ser deturpado”, segundo explicações da antropóloga e esposa 

de Mestre Didi, Juana Elbein dos Santos (ALZURAGAY, [20--?]). Essa justificativa está 

contemplada na nota de encerramento da reportagem sob o formato de comentário do 

apresentador do telejornal (ANEXO P). 

A ideia de ineditismo é trabalhada sob o formato de passagem na narrativa, 

simulando entrada ao vivo no telejornal. A repórter, na condição de testemunha de fato 

inédito, de acordo com a narrativa, aproveita a chegada de Mestre Didi ao museu para 

registrar a participação do sacerdote no evento. Algumas palavras usadas pela jornalista nesse 

trecho da narrativa são marcadores da atualidade na narrativa: “Mestre Didi chegando aqui ao 

Museu.” (Informação verbal)329. O recurso faz parte do processo da narração, como assinala 

Rodriguez (2006), caracterizado pela utilização de categorias de linguagem ou embraiadores, 

que não possuem referente próprio, mas que, no decorrer da narração, marcam o tempo e o 

                                                           
327 Considera-se que o fato jornalístico pode se transformar em fato histórico uma vez que pela primeira vez, 

Mestre Didi concederia uma entrevista para a televisão e, ainda, por ter sido uma das últimas aparições 

públicas do sacerdote que morreu em 6/10/2013.  

 
328 Trecho extraído da reportagem sobre Mestre Didi e a abertura de exposições no Museu Nacional de Cultura 

Afro-Brasileira exibida no Bahia Meio Dia, edição de 14/11/2011. 

 
329 Trecho extraído da reportagem sobre Mestre Didi e a abertura de exposições no Museu Nacional de Cultura 

Afro-Brasileira exibida no Bahia Meio Dia, edição de 14/11/2011. 
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lugar em que a enunciação ocorre. Nesse sentido, “[...] o lugar de fala do narrador não é 

significado nem representado pelo texto narrado, mas produzido, mostrado, encenado no 

próprio processo da narração.” (RODRIGUEZ, 2006, p. 8). Outros marcadores do tempo e 

lugar também são observados na passagem. O movimento de caminhada que a repórter faz em 

relação à câmera e ao personagem de quem ela fala, ou seja, mantendo-se alguns passos a 

frente do personagem-homenageado enquanto ora fala se dirigindo ao receptor e ora se vira 

levemente em direção ao sacerdote, é outra marca da atualidade na narrativa jornalística. Por 

sua vez, o som direto capturado pelas câmeras também favoreceu o recurso de simulação de 

entrada ao vivo. O áudio direto que predomina é produzido por integrantes do grupo de afoxé 

Pai Burokô ou Pae Burokô, e que participa do evento no museu. O grupo de afoxé foi criado 

por Mestre Didi em 1935, conforme informa a repórter na passagem, sendo identificado na 

literatura especializada como troça carnavalesca330 (Foto 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
330 O Troça Carnavalesca Pae Borokô foi fundado por Mestre Didi e outros integrantes do Terreiro Axé Opô 

Afonjá. O grupo fazia um longo percurso entre o terreiro e o centro de Salvador, cantando e tocando músicas 

relacionadas ao candomblé (VIEIRA FILHO, 2013). 
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Foto 12 - Sequência de imagens da chegada de Mestre Didi ao Museu Nacional de 

Cultura Afro-Brasileira   

 

PASSAGEM DA REPÓRTER: 

Mestre Didi chegando aqui ao 

Museu está sendo saudado, 

homenageado pelos componentes 

do Afoxé Pai Burokô que foi criado 

por ele no ano de 1935 

 

 

 

SONORA COM MESTRE DIDI: É 

esse afoxé fui eu quem criou 

 

 

REPÓRTER (entrevistando): O 

senhor está feliz, não? 

 

 

SONORA COM MESTRE DIDI: 

Se eu tô feliz? Mais do que feliz 

(risos). 

 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 14/11/2011. 

 

A reportagem teve como agendamento a abertura de três curtas exposições, no 

MUNCAB, no dia 13 de novembro de 2011, atividade que integrou a programação que 

marcou o Dia da Consciência Negra naquele ano. Houve ainda visitação aberta ao público 

entre 16 e 19 de novembro de 2011. O espaço foi fechado após esse período para continuidade 

do projeto de inauguração do museu, conforme noticiou o portal G1, em 14/11/2011 

(MUSEU..., 2011; ANEXO WW). 
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A reportagem da TV Bahia sobre Mestre Didi, o MUNCAB331 e a exposição O 

escultor do sagrado - uma homenagem aos 94 anos de Mestre Didi, está estruturada em 

abertura, áudio musical, off, passagem, passagem-entrevista, off, duas sonoras, áudio musical, 

fechamento. A matéria apresenta uma sequência de 41 planos, dos quais 30 (73%) são 

imagens de fotografias, documentos, esculturas e objetos de arte exibidos na exposição332. 

A narrativa verbo-textual limita-se a apresentar as imagens que se sucedem no 

vídeo: “As exposições reúnem documentos, objetos de arte, esculturas, fotografias 

relacionados à África.” (Informação verbal)333. Aqui, a narrativa é uma sequência de 

exposição de fotografias diversas no vídeo. Observa-se que até mesmo as esculturas e objetos 

de arte, que fazem parte da mostra são considerados fotografias na narrativa. 

A primeira parte da reportagem, portanto, é dedicada, principalmente, a Mestre 

Didi, sua chegada ao museu e a exposição de suas obras apresentadas do seguinte modo: “[...] 

o trabalho dele é voltado para os orixás, deuses do candomblé. Mestre Didi cedeu 70 peças.” 

(Informação verbal)334. A palavra falada da narradora é valorizada em relação às imagens das 

esculturas de Mestre Didi, que aparecem em planos muito abertos – grande plano, plano geral 

médio e plano geral –, como mero registro, sem intenção de favorecer a contemplação por 

parte do receptor. No encerramento da reportagem, o apresentador dá conhecimento do 

ineditismo da pauta. 

Mestre Didi é citado na abertura e no encerramento da reportagem, sendo 

personagem da narrativa, embora tenha restado, em verdade, poucos indicativos da 

grandiosidade do artista e da importância de sua obra para a cultura. Durante sua breve 

entrevista, ele é apresentado como artista plástico nos créditos que identificam e qualificam o 

                                                           
331 O MUNCAB – apresenta-se em seu site com a seguinte descrição: possui coleção inicial com mais de 200 

obras de vários artistas renomados, incluindo documentos, arte religiosa, ourivesaria e arte contemporânea. 

Tem ainda a exposição O escultor do sagrado - uma homenagem aos 94 anos de Mestre Didi e Nós, os Afro 

Descendentes - comemoração de encerramento do Ano Internacional dos Afro Descendentes, instituído pela 

ONU. 

 
332 Utilizam-se, nessa análise, duas gravações da reportagem jornalística; uma que foi capturada pela 

pesquisadora, mas que apresenta um breve corte na fala de Mestre Didi, provocado pelo equipamento de 

captura. A outra gravação foi capturada da internet. Possui tanto a versão da reportagem exibida no Bahia 

Meio Dia, quanto no BA TV, telejornal exibido diariamente, no horário das 19 horas, como parte da grade de 

programação local da TV Bahia. 

 
333 Trecho extraído da reportagem sobre Mestre Didi e a abertura de exposições no Museu Nacional de Cultura 

Afro-Brasileira exibida no Bahia Meio Dia, edição de 14/11/2011. 

 
334 Trecho extraído da reportagem sobre Mestre Didi e a abertura de exposições no Museu Nacional de Cultura 

Afro-Brasileira exibida no Bahia Meio Dia, edição de 14/11/2011. 
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entrevistado. No entanto, a autoria mesma das suas peças doadas ao museu, que vão se 

sucedendo em imagens como fotografias na tela da televisão, não é informada ao público. 

A segunda parte da narrativa aborda a exposição intitulada Nós afrodescendentes 

brasileiros, dedicada a várias personalidades negras, e à coleção permanente do museu. 

Conforme o portal G1, no espaço, encontram-se fotografias de Pierre Verger e esculturas do 

artista plástico Carybé (MUSEU..., 2011). As imagens, nesse caso são valorizadas, 

preenchendo o vídeo, em planos próximos, tanto as fotografias de personalidades quanto as de 

obras da coleção permanente. As fotos são mostradas uma após uma como uma exibição de 

slides por um projetor, intercaladas por imagens de esculturas nos estandes e de quadros de 

pinturas como objetos de exposição do museu. No entanto, a narrativa textual da repórter 

também não informa sobre as obras que aparecem no vídeo. 

O uso de trilha sonora é valorizado na narrativa, com exceção do som direto do 

grupo de afoxé Pai Burokô, que cobre a passagem e mais três quadros que correspondem às 

imagens de algumas obras de Mestre Didi, e ainda, o som ambiente da sonora com o diretor 

do museu. A canção Cordeiro de Nanã, interpretada pelo grupo Os Tincoãs,335 abre a 

reportagem com a exibição simultânea, em plano detalhe, da reprodução de notas de jornais 

antigos sobre o desaparecimento de escravos. A música continua cobrindo imagens e a voz 

over da repórter até a passagem. A canção volta como trilha sonora no 19º frame, somente 

interrompida na sonora feita com o diretor do museu. Logo após, retorna a cobertura da 

sequência de imagens das obras do museu, inclusive na sonora com o curador das exposições 

daquele espaço cultural. 

Outro destaque da matéria é a sonoridade marcada pela inserção de trechos de 

duas músicas. Identifica-se a trilha sonora Cordeiro de Nanã, uma bela canção interpretada 

pelo grupo musical Os Tincoãs, cuja poesia enriquece a narrativa com versos expressivos da 

luta dos negros no Brasil em uma combinação harmoniosa entre a voz over, imagens e canção. 

É possível distinguir os seguintes versos da canção Cordeiro de Nanã na narrativa: 

Sou de Nanã, euá, euá, euá,ê.  

Sou de Nanã, euá, euá, euá,ê.  

Sou de Nanã, euá, euá, euá, ê 

 

Meu cantar. 

(Meu cantar) 

                                                           
335 O grupo baiano Os Tincoãs surgiu no início da década de 1960, originário da cidade de Cachoeira, no 

Recôncavo Baiano. Trata-se de um grupo que tem forte influência da oralidade dos cultos afro-brasileiros, 

com interpretação de cantigas de orixás e sambas de rodas. A primeira formação do grupo tinha como 

vocalistas e músicos, Dadinho, Heraldo e Erivaldo, este último fora substituído por Mateus Aleluia Lima, em 

1972 (ANEXO HHH). 
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Vibram as forças que sustenta o meu viver. 

(Meu viver) 

Meu cantar. 

(Meu cantar) 

É um apelo que eu faço a Nãnaê. (Informação verbal)336. 

 

Gravada pelo trio Os Tincoãs337, a canção tem autoria de Mateus Aleluia e 

Dadinho. Há registro que, a partir de 1972, ambos começaram a fazer arranjos musicais para 

cantigas provenientes do candomblé e sambas de roda (CASTRO, 2012; ANEXO HHH). O 

trio, Mateus Aleluia, Dadinho e Heraldo, se inspirou no cantar de Dona Ledinha, do terreiro 

de Dona Lira: Sou de Nanã, ê uá... (CASTRO, 2012). A baiana Dona Ledinha vendia acarajé 

na esquina do bar O Sucesso, de propriedade de Dadinho, na praça 25 de Junho, em Salvador. 

E como a música Cordeiro de Nanã aparece na narrativa? Ela está na abertura e no 

encerramento e no meio da reportagem, complementando a voz over da repórter. Ou, ainda, 

introduz, brevemente e suavemente, algumas das fotografias que se sucedem na tela.  

As exposições do museu-afro na Bahia e a mostra em homenagem a uma 

personalidade importante para o candomblé e as artes têm caráter festivo e produzem 

agendamento noticioso no dia 13 de novembro, data em que se comemora o Dia Nacional da 

Consciência Negra338, portanto, reelaborando e criando espaço cultural-institucional, que 

homenageia, registra, reconstitui, reconta histórias do que se denomina cultura afro-brasileira. 

Uma festa é obrigação, é ritual. O evento de caráter festivo do museu estabelece um marco. É 

o primeiro museu nacional afro-brasileiro no território fundante do Brasil colonial. 

Observa-se, ainda, fragilidade na produção da reportagem, o que significa que o 

texto-falado se limita a descrever imagens por ausência, falha ou silenciamento no processo 

de apuração dos fatos noticiosos.  

E, por último, ressalta-se que a repórter Wanda Chase, que assina a reportagem, é 

negra e, geralmente, sendo destacada para reportagens sobre a temáticas culturais. 

 

 

6.2.2 Mãe Stella de Oxóssi e sua posse na Academia de Letras da Bahia 

 

                                                           
336 Trecho da canção Cordeiro de Nanã, disponível no site Vagalume (Disponível 

em:<http://www.vagalume.com.br/os-tincoas/cordeiro-de-nana.html>). 

 
337 Os Tincoãs, grupo que lançou os seguintes álbuns: Os Tincoãs (1973), O africanto dos Tincoãs (1975), Os 

Tincoãs (1977). 

 
338 A Lei Federal n° 12.519, de 10 de novembro de 2011, instituiu o 20 de novembro como Dia Nacional de 

Zumbi e da Consciência Negra (ANEXO XX).  

http://www.vagalume.com.br/os-tincoas/cordeiro-de-nana.html
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Exibida no dia 13/9/2013, a narrativa tem como agendamento a posse da ialorixá 

Mãe Stella de Oxóssi na ALB. A primeira ialorixá a assumir uma cadeira em uma instituição 

cultural dessa natureza. 

A reportagem tem chamada na escalada do telejornal anunciada pelos 

apresentadores com algumas tomadas da cerimônia de posse e do canto de Mãe de Stella 

acompanhada por coro de integrantes do candomblé e de músico senegalês. 

Ao contrário das demais matérias jornalísticas já analisadas, que foram veiculadas 

na parte final do Bahia Meio Dia, a narrativa sobre a posse de Mãe Stella foi apresentada no 

segundo bloco do programa. Mas o bloco manteve como característica a predominância da 

temática cultura, como assim acontece no último bloco do telejornal, onde se encontra as 

narrativas audiovisuais sobre candomblé. Nessa edição, a agenda cultural iniciou o bloco, com 

informações de entretenimento para o final de semana; o formato incluiu entrevistas com 

artistas, clips de shows musicais e chamadas de teatro. Em seguida, entrou uma repórter, ao 

vivo, da Praia de Ondina, com informações sobre o tempo em Salvador; um infográfico da 

previsão do tempo encerrou o quadro. Essas narrativas antecederam a reportagem sobre Mãe 

Stella, fechando o segundo bloco. 

A narrativa audiovisual começa com a entrada de Mãe Stella de Oxóssi nos 

jardins da ALB. Em termos de imagem, destaca-se o plano- sequência de abertura de 18 

segundos, o que, em se tratando de telejornalismo, é superior à média de dois segundos para 

cada quadro (ALCURE, 2011). O plano-sequência segue o caminhar vagaroso da ialorixá 

conduzida pelo olualadè e pela ekede do Ilê Axé Opô Afonjá. Ouve-se o canto e o toque de 

instrumento de percussão do cantor senegalês que participa da cena. Pode-se dizer que, nesse 

ponto da narrativa, a cerimônia inicia pelo ritual africano e, com a mudança de quadro, segue 

para o ritual protocolar de entrada da ialorixá no salão principal da academia e sua recepção 

pelos intelectuais, conforme o habitual roteiro de solenidade de posse da academia.  

Abaixo se reproduz a chamada da reportagem pelos apresentadores do Bahia Meio 

Dia, em novo cenário do telejornal no ano de 2013, em comparação com o cenário antigo das 

apresentações das demais narrativas audiovisuais desta pesquisa. No novo cenário do estúdio, 

algumas inovações tecnológicas são perceptíveis como a grande tela plana na qual aparecem 

os VTs e entradas de repórteres ao vivo. Cada apresentador ocupa o lado oposto entre si e se 

posiciona na extremidade da tela. Observa-se, ainda, outra mudança de meio tecnológico. Os 

scripts impressos, que são o roteiro do telejornal, foram substituídos por meio eletrônico, os 

tablets (Foto 13). 
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Foto 13 - Sequência de imagens da chamada da reportagem pelos apresentadores do 

Bahia Meio Dia  

 

 

APRESENTADORA: Mãe 

Stella é autora de seis livros e 

deve levar para a academia a 

sabedoria ancestral do 

candomblé. 

 

 

[Entra VT] 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 13/9/2013. 

 

Foto 14 - Plano-sequência com imagens da entrada de Mãe Stella na Academia de Letras 

da Bahia e o ritual de canto africano por músico senegalês 

 

 

 

REPÓRTER: A cerimônia339 começou 

com o ritmo tradicional africano. Mãe 

Stella de Oxóssi foi recebida nos jardins 

da Academia ao som do toque e da voz do 

senegalês Doudou Thioune. 

 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 13/9/2013. 

 

A narrativa prossegue e as imagens seguintes indicam que a posse de Mãe Stella 

tornou-se um acontecimento midiático por ter destaque na chamada do telejornal, portanto, 

sendo parte da escalada, e também pela exibição da reportagem no segundo bloco do 

programa (Foto 14). A repercussão nasce no agendamento do fato pelos sujeitos que 

protagonizam a ação, ou seja, pelo campo literário e pelo campo religioso; fato que se torna 

notícia com a mediação do campo jornalístico, e que está posto na narrativa do Bahia Meio 

Dia como o discurso verbo-imagético-sonoro do ingresso, na longeva casa da intelectualidade 

literária, sob o discurso da primeira representante do candomblé baiano na condição de 

imortal em uma academia de letras. Discurso que está na cabeça da reportagem e na fala do 

presidente da ALB, uma das sonoras que compõem a narrativa audiovisual. 

                                                           
339 Cerimônia de posse aconteceu na sede da ALB, no Palacete Góes Calmon, no bairro Nazaré, na cidade de 

Salvador, Bahia, às 20h. 
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APRESENTADOR: Uma voz de origem africana na literatura baiana. Tomou posse, 

ontem, à noite, na Academia de Letras da Bahia, no bairro de Nazaré, em Salvador, 

a escritora Mãe Stella de Oxóssi, primeira ialorixá a ocupar uma cadeira na 

academia. 

 

SONORA COM PRESIDENTE DA ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA: É a 

primeira ialorixá a tomar posse na Academia de Letras da Bahia e acredito a 

primeira ialorixá a tomar posse numa academia de letras. (Informação verbal)340. 

 

 Aqui, campo literário e campo religioso, especificamente o afro-brasileiro, 

aproximam-se de tal modo, gerando um fato noticioso de grande repercussão, tornando-se 

acontecimento midiático por ocorrer perante as câmeras de televisão e demais equipamentos 

do campo jornalístico, mas também por se tornar fato registrado por indivíduos que estão fora 

da rede tradicional de comunicação de massa (jornais, rádios e televisão e suas extensões 

digitais), evidenciando a perda do monopólio dos instrumentos de difusão pelo campo 

jornalístico. A sequência de imagens da narrativa denota, desse modo, a midiatização de fatos 

e de pessoas, em princípio, ao alcance de todos por intermédio do uso individual de câmeras 

portáteis. Nesse sentido, a potencialidade da comunicação, pela tecnologia digital, transforma 

o espaço em território rico em formas e meios de comunicação representativos da experiência 

e de uma dada ordem social. O que é somente possível com a popularização de tecnologias 

digitais, os suportes técnicos que na contemporaneidade contribuíram para a ampliação das 

comunicações dos sistemas sociais, propiciando novas formas de socialidade (LEMOS, 2007) 

e de produção de conhecimentos, por intermédio de muitas vozes, que passam a ocupar o 

ciberespaço.  

A midiatização da posse aparece na narrativa em plano geral médio com 

perspectiva de profundidade341, na qual se observa a ideia de espaço e de volume representado 

pela grande quantidade de pessoas no evento da posse. A imagem em perspectiva aponta, 

então, o caminho a ser percorrido por Mãe Stella até o salão de posse da academia, no qual se 

encontram muitas pessoas formando duas longas filas. São personagens na narrativa de si 

mesmos e que disputam espaço para captar a melhor imagem com suas câmeras portáteis, 

tornando-se também repórteres-cinegrafistas que registram o acontecimento. Na sequência de 

                                                           
340 Trecho extraído da reportagem sobre a posse de Mãe Stella na Academia de Letras da Bahia, exibida no 

telejornal Bahia Meio Dia, em 13/9/2013. 

 
341 “A perspectiva é uma transformação geométrica, que consiste em projetar o espaço tridimensional sobre um 

espaço bidimensional (uma superfície plana), segundo certas regras, e de modo a transmitir, na projeção, uma 

boa informação sobre o espaço projetado; de maneira ideal, uma projeção perspectiva deve permitir que 

sejam reconstituídos, mentalmente, os volumes projetados e sua disposição no espaço.” (GERVEREAU, 

2004, p. 213, transcrição livre).  
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frames verificam-se imagens tremidas, indicativas da concorrida cobertura midiática do 

evento, de acordo com reprodução abaixo: 

 

Foto 15 - Reprodução de imagens da recepção de Mãe Stella na Academia de Letras da 

Bahia 

 

Ao entrar no salão principal lotado, um ritual 

repetido desde que a academia foi fundada em 

1917. Quatro escritores da academia conduziram 

a ialorixá 

 

 

 
Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 13/9/2013. 

 

A segunda parte da narrativa, após a passagem da repórter, é composta por 

flashback, ou seja, imagens de arquivo com duração de 22 segundos, que se compreende 

como uma estratégia, sugerindo um breve recuo no tempo e no espaço para abordar o perfil da 

nova imortal. A repórter narra em frases curtas a trajetória da ialorixá no candomblé e da 

intelectual no mundo das letras. A ligação entre a cerimônia de posse e o perfil da empossada 

é mediada pela passagem da repórter. Na narrativa verbo-textual, a jornalista estabelece elo 

entre o poeta Castro Alves, patrono da cadeira que Mãe Stella passa ocupar na academia, e a 

trajetória da ialorixá que será exibida no flashback, vinculando, desse modo, no enunciado, 

passado e presente, conforme se verifica na transcrição abaixo:  

PASSAGEM: Mãe Stella vai ocupar a cadeira 33 que antes era ocupada pelo 

professor e historiador Ubiratan Castro e que tem como patrono o poeta Castro 

Alves, considerado o poeta dos escravos, que em muitos textos retratou a saga dos 



242 

 

negros africanos do Brasil. História muito ligada à trajetória de Mãe Stella. 

(Informação verbal)342. 

 

Na sequência, o flashback marca dois perfis, um da ialorixá e o outro da 

intelectual, sendo apresentados em seis imagens que retratam a matriarca do candomblé e as 

outras quatro, a intelectual autora de seis livros e formada em enfermagem pela UFBA. Todas 

as imagens são exibidas no modo slow, o recurso convencionalmente utilizado no 

telejornalismo para marcar a passagem do tempo.  

O retrato da ialorixá aparece com as seguintes mensagens imagéticas: a sequência 

de frames apresenta Mãe Stella de perfil, em grande plano, usando turbante. Atrás dela se vê a 

imagem de uma escultura de Oxóssi, o dono da cabeça da mãe de santo. Em seguida, ela 

caminha no Ilê Axé Opô Afonjá, amparada por duas mulheres de meia idade que usam vestes 

religiosas do candomblé, como pano da costa, bata e torso343. Mãe Stella usa vestido azul 

claro, cor também da roupa que a ialorixá utiliza na solenidade de posse da ALB. Essa 

tonalidade predomina na roupa de integrantes do Ilê Axé Opô Afonjá que acompanham a 

matriarca do candomblé baiano na entrada da academia, sendo a mesma cor da roupa do coro, 

que acompanha Mãe Stella quando ela entoa cântico de louvor à Oxóssi no discurso de posse. 

O azul é também a cor usada pela repórter, segundo se constata na passagem. Imagem em 

perspectiva deixa ver árvores e sombras de árvores atrás das personagens. O ritual de 

cumprimento à ialorixá, sob o toque dos atabaques, faz parte do flashback, na qual se observa, 

à esquerda do vídeo, Mãe Stella sentada em uma poltrona vermelha. Ela veste saia azul e 

blusa branca, usa torso e pano da costa sobre o ombro direito e, a sua frente, uma jovem 

iniciada que dança para saudar a ialorixá: agacha-se e senta-se posicionando o corpo para 

deitar em gesto de reverência à líder religiosa, mas o movimento completo do ritual de 

saudação não é visto na íntegra na narrativa. Esse ritual é acompanhado por dois jovens, que 

tocam atabaque e agogô, conforme se vê à direita do vídeo. Para encerrar o momento do perfil 

da ialorixá, aparece no vídeo, em grande plano, a face de Mãe Stella que, nesse quadro, ocupa 

                                                           
342 Trecho extraído da reportagem sobre a posse de Mãe Stella na Academia de Letras da Bahia, exibida no 

telejornal Bahia Meio Dia, em 13/9/2013. 

 
343 As roupas indicam a hierarquia no terreiro. As iniciadas e as mais velhas se vestem diferente das que ainda 

não atingiram a obrigação de sete anos. Mãe Stella segue normas definidas por Mãe Aninha, a fundadora do 

Ilê Axé Opô Afonjá. No Terreiro, é obrigatório o uso do pano da costa, camisu e saia e são específicos para 

os rituais de obrigação, para festas e também para atividades fora do terreiro. De acordo com Mãe Stella, o 

pano da costa, em conjunto com o torso faz parte do vestuário tipicamente africano, enquanto a saia, o 

camisu e as anáguas são heranças europeias (SANTOS, 2010). O uso do torso, chamado de ójá de cabeça, 

pelas iniciadas também foi determinado por Mãe Aninha como complementos das vestes religiosas para 

proteger o Orí (cabeça).  



243 

 

metade do vídeo do centro para a direita, tendo ao fundo, plantas verdes, as quais contrastam 

com as cores do turbante de cor clara. São vistas, ainda, as guias usadas por Mãe Stella. 

O retrato da intelectual é assim narrado imageticamente: em plano americano 

frontal, Mãe Stella surge caminhando, sob aplausos, em um auditório que se assemelha ao da 

Reitoria da UFBA. Veste conjunto de tailleur e saia reta na cor azul claro e não usa turbante. 

Traz na lapela uma rosa branca.  Em outro quadro, Mãe Stella autografa livro, que aparece em 

detalhe. A sequência é encerrada em plano próximo com imagem de Mãe Stella também em 

trajes de passeio. 

Os dois perfis descritos no flashback justapõem imagens televisivas da 

personagem central da narrativa, distinguindo a liderança religiosa do candomblé e a liderança 

feminina negra que conquistou espaço na academia universitária e no mundo literário. Os 

campos religioso e acadêmico, na narrativa, são ligados pela mensagem sonora da trilha 

sonora que reproduz o ritmo musical do candomblé, ou seja, a bateria formada por três 

atabaques acompanhados de gã ou agogô e xequerê, de acordo com o alabê Ivan Ayrá, do 

Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá. Os tambores utilizados nos terreiros de candomblé, em geral, 

são apresentados como sendo de origem africana. Há casas de culto da nação Ketu que 

importam os tambores da África, fenômeno que caracteriza o movimento de reafricanização 

dos cultos afro-brasileiros, segundo Xavier Vatin (2005). O autor lembra, ainda, que os 

termos que designam os atabaques nos cultos afro-brasileiros são provenientes da nação jeje, 

portanto, de origem linguística fon, a saber: rum, o tambor grande; rumpí, o tambor médio; lê, 

o tambor pequeno (VATIN, 2005).  

A narrativa audiovisual do Bahia Meio Dia registra o prestígio político-cultural do 

evento que reuniu governador, prefeito, intelectualidade, imprensa e representantes de 

terreiros de candomblé. Plano médio com a exibição do centro para a direita, o governador da 

Bahia, e da esquerda para a direita, outra autoridade, que não aparece no texto da repórter. 

Ambos estão sentados, possivelmente, na mesa de honra da solenidade. Registre-se que o 

prefeito, cuja imagem é de retrato no vídeo, ou seja, aparece sozinho no vídeo, em destaque, 

ao contrário da imagem do governador que aparece na tela dividindo a cena com outra pessoa. 

É sabido por todos que o prefeito de Salvador é um dos proprietários da TV Bahia.  

As sonoras são marcas da narrativa com a inclusão da fala de quatro pessoas: o 

escritor Edivaldo Boaventura, autor da indicação de Mãe Stella, para a cadeira anteriormente 

ocupada pelo professor e historiador Ubiratan Castro, o presidente da ALB Aramis Costa, e a 

mãe de santo do terreiro, ialorixá Valnízia de Ayrá, única representante do candomblé que 

concede depoimento na reportagem, cuja fala se reproduz a seguir: “Foram muitos anos, né, 
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de luta. Então, eu acredito que os nossos ancestrais hoje estão felizes que ela está realizando 

um sonho que o povo de santo todo, todo, todo merecia isso.” (Informação verbal)344. Líder 

espiritual do Terreiro do Cobre, a ialorixá Valnízia Pereira de Oliveira, Mãe Valnízia de Ayrá, 

foi iniciada no terreiro Casa Branca. Desde dezembro de 2014, ela é articulista do jornal A 

Tarde, em substituição à Mãe Stella, que deixou a atividade “[...] por conta de seus outros 

compromissos.” (RAMOS, 2014), segundo o blog Mundo Afro, do jornal A Tarde. Os artigos 

são publicados, mensalmente, no caderno Opinião daquele jornal. De acordo com o blog, Mãe 

Stella assinava artigos publicados quinzenalmente, sempre às quartas-feiras entre maio de 

2011 e 19 de novembro de 2014 (RAMOS, 2014)345. 

Logo após à sonora de Mãe Valnízia de Ayrá, entra a de Mãe Stella, sendo a 

última da reportagem, em edição que aglutina frases da ialorixá seguidas de pergunta da 

repórter e resposta da entrevistada; nos créditos de identificação, constam o nome e a titulação 

religiosa, ou seja, Mãe Stella de Oxóssi e o termo yalorixá. A titulação religiosa permanece 

mesmo após a posse da escritora já ter sido narrada na reportagem (Foto 16). 

  

Foto 16 - Reprodução de sonora com Mãe Stella  

 

SONORA COM MÃE STELLA DE 

OXÓSSI: Uma surpresa agradável. 

 

 

SONORA: A compensação do meu 

trabalho, né. 

REPÓRTER: E pretende escrever mais, 

como é que vai ser? 

SONORA: Se Deus me der inspiração e 

condições eu tô aqui pra escrever. 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 13/9/2013. 

 

Além das sonoras, provenientes de entrevistas realizadas pela repórter, são usadas 

como marcas da oralidade o canto entoado por Mãe Stella como parte do encerramento do seu 

discurso de posse e que finaliza também a reportagem. Aqui, a palavra falada comum à 

solenidade dessa natureza foi substituída pelo cântico em louvor a Oxóssi, o orixá para o qual 

Mãe Stella foi iniciada. Trata-se de um cântico importante, o primeiro a ser entoado em 

                                                           
344 Trecho extraído da reportagem sobre a posse de Mãe Stella na Academia de Letras da Bahia exibida no 

telejornal Bahia Meio Dia, em 13/9/2013. 

 
345 Para mais informações no Blog Mundo Afro (Disponível em:<http://mundoafro.atarde.uol.com.br/?tag=mae-

valnizia-de-ayra>). 
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reverência a Oxóssi, de acordo com Ivan Ayrá346. A letra do cântico em iorubá está assim 

transcrito na Revista da Academia de Letras da Bahia:  

Olówo mo npe mi ô iye iye 

Ôdç mo pe mi olùbö ai pè 

Mo npe mi ô iye iye 

Ôdç mo pe mi olùbö ai pè 

Mo npe ni ná së ni dé na. (OXÓSSI, 2014, p. 349)347. 

 

Parte da sequência de imagens e sonoridades do encerramento já havia sido 

exibida na escalada do telejornal. Nesse trecho, a edição inseriu o canto de Mãe Stella, 

seguido pelo coro dos participantes do candomblé na solenidade acompanhados da execução 

do toque do tama pelo músico e griot senegalês Doudou Ndiaye Rose Thioune. Pode-se dizer 

que se trata de um momento de (re)africanização na narrativa favorecido pelo tom final do 

discurso da ialorixá. Tem-se, então, canto em iorubá e música de percussão executada por um 

músico e griot senegalês com um importante instrumento de percussão da cultura africana. O 

tama, também conhecido como tambor falante ou tambor da comunicação, é utilizado pelos 

griots na África para transmitir mensagens (ANEXO V; W). 

O canto do griot e o toque do tama abre o ritual africano na narrativa em plano- 

sequência, conforme já citado anteriormente. Na canção, o griot demanda pela paz no mundo. 

Pede a Mãe Stella para que ela reze pela vida, pela paz, pelas pessoas. E pede aos orixás para 

fortalecê-la, para que, na condição de ialorixá, continue prestando assistência espiritual aos 

que buscam ajuda no terreiro de candomblé348. 

Músico, cantor e dançarino, Doudou Thioune é griot de sangue. Isto é, nasceu em 

uma família de griot no Senegal e teve que aprender a cantar, dançar e contar história dando 

continuidade à função social da família. Nasce-se griot por uma escolha das divindades 

africanas, segundo Thioune. Na África antiga, na África da cultura oral, cabia ao griot fazer 

os registros e repassá-los, sob forma de literatura oral, à comunidade. Diz que, na África, a 

família de griot é muito respeitada. “O trabalho dele [griot] é contar a história do príncipe, 

                                                           
346 Durante entrevista com o Alabé Ivan Ayrá, no Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, apresentou-se a reportagem para 

o iniciado, solicitando-se informações sobre o sentido do cântico.   

 
347 O cântico de louvação a Oxóssi não tem tradução para o português. 

 
348 As informações sobre a canção foram dadas em entrevista, para esta pesquisa, pelo músico e griot Doudou 

Thioune, em 3/11/2014, no Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador (APÊNDICE C; Y). 
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cantar, dançar.” (informação verbal)349, informa ao situar a relação entre as famílias de griot e 

a nobreza africana. 

  

6.3 Festa de Iemanjá na Praia do Rio Vermelho      

 

A Festa de Iemanjá é considerada pelos baianos como festa de largo, encerrando o 

ciclo de festividades civil-religiosas, que se inicia no dia quatro de dezembro com a Festa de 

Santa Bárbara, sincretrizada com o orixá Iansã. Segue-se, no dia 8 de dezembro, com a Festa 

de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Oxum no candomblé, e na terceira quinta-feira de 

fevereiro acontece a Festa de Nosso Senhor do Bonfim com a Lavagem do Bonfim, Oxalá no 

candomblé (VALLADO, 2011).  

O orixá mais festejado pelo povo brasileiro tem, em Salvador, uma das principais 

festas populares de referência para o país, reunindo devotos de diversos cultos afro-

brasileiros, admiradores, foliões e turistas (ANEXO X).   

Em 2012, a TV Bahia dedicou quase toda a edição diária do telejornal Bahia Meio 

Dia para a cobertura da Festa de Iemanjá, na Praia do Rio Vermelho, em Salvador. A 

cobertura da Festa de Iemanjá integrou o Projeto Festas Populares, da Rede Bahia, iniciado 

em dezembro de 2011, tendo por objetivo “[...] homenagear e levar ao público o que acontece 

nas principais festas populares do verão soteropolitano: a Festa do Bom Jesus dos 

Navegantes, a Festa do Bonfim e a Festa de Iemanjá.” (TV BAHIA..., 2012), de acordo com 

notícia veiculada pelo portal iBahia, de 20/1/2012 (ANEXO JJ). Ainda, segundo a notícia, o 

projeto da Rede Bahia foi realizado em parceria com a Bahiatursa, empresa de turismo do 

governo do Estado da Bahia, e com uma rede de concessionária de carros da Fiat. 

A bancada do Bahia Meio Dia, no dia dois de fevereiro de 2012, foi dividida, 

ficando uma apresentadora no estúdio da televisão e um apresentador-repórter sob o 

caramanchão da praia do Rio Vermelho, local de recebimento dos presentes de Iemanjá. O 

telejornal inicia direto da festa. Após a vinheta de abertura do programa, o som ambiente da 

festa é valorizado brevemente, sendo possível ouvir vozes sob a tela do vídeo em black out. 

Distingue-se além das vozes, sons de palmas, da saudação originalmente africana Odoiyá e, 

ao longe, de atabaques e de cânticos em louvor ao orixá. 

Depois da breve sonoridade do áudio direto, a festa aparece sob imagem, em 

plano geral, com a seguinte composição: o mar e o barco ao longe, participantes da festa que 

                                                           
349 Trecho extraído de entrevista com Doudou Thioune, em 3/11/2014, no Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, na 

cidade de Salvador. 
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se aglomeram próximo ao mar e à escultura de Iemanjá ornamentada com flores, o terceiro 

elemento da composição, no canto direito do vídeo. Aos poucos a câmera amplia o zoom para, 

em plano muito geral, oferecer o cenário da festa, focando a beira do mar os pequenos barcos 

ancorados na Praia do Rio Vermelho, sendo possível ver também as pessoas que estão em 

cima das pedras junto ao mar e as que tomam banho na beira da praia. 

Outro plano geral mostra a movimentação da festa. Ao fundo, as residências e 

edificações da orla do bairro Rio Vermelho, bem como as barracas instaladas por ocasião da 

festa; em seguida, a areia da praia tomada por pessoas, o mar com barcos, crianças que se 

arriscam no banho de mar e pessoas que estão do outro lado da praia. Os corpos são vistos 

pela metade, algumas cabeças e outros a partir do tronco até a cabeça. Essas imagens são 

sustentadas pela narração do apresentador-repórter que está no Rio Vermelho. 

APRESENTADOR: Olá, boa tarde, muito boa tarde pra você. Neste momento, meio 

dia e quatro minutos, o Bahia Meio Dia começa ao vivo direto do bairro do Rio 

Vermelho em Salvador, saudando a Rainha das Águas. Hoje é dia de Iemanjá, 

Odoiyá, pra todos vocês. Eu estou aqui ao vivo como já disse, [...] (Informação 

verbal)350.  

 

Após três quadros de imagens surge, no vídeo, o apresentador-repórter, em plano 

médio, no momento que informa aos receptores sua localização na Festa de Iemanjá: “[...] no 

caramanchão, ao lado, da igreja de Nossa Senhora de Santana.” (Informação verbal)351, diz. O 

caramanchão, que é uma estrutura de madeira, faz parte do cenário da festa, recebendo 

decoração com folhas de árvores, como dendezeiro, coqueiro e palmas (VALLADO, 2011). O 

local é preparado para receber as oferendas à Iemanjá, onde ainda ficam grupos de cultos 

afros que tocam, cantam e dançam durante a festa. O caramanchão situa-se entre a Igreja 

Nossa Senhora de Santana e o pequeno imóvel, em relação ao tamanho da igreja católica, que 

abriga a Casa de Iemanjá e a Casa do Peso, a primeira serve de local para as oferendas e a 

segunda é sede da Colônia dos Pescadores, espaço de reuniões e também de guarda de 

instrumentos de pesca (SERRA, 2009).  

O apresentador-repórter do Bahia Meio Dia utiliza o caramanchão como cenário 

do telejornal, posicionando-se em frente ao presente de Iemanjá, uma escultura feita por 

artistas plásticos como principal oferenda dos pescadores do Rio Vermelho no ano de 2012. A 

escolha do local é estratégica porque passam por lá os devotos que vão entregar oferendas ao 

                                                           
350 Trecho extraído da edição cobertura da Festa de Iemanjá pelo telejornal Bahia Meio Dia, exibido no dia 

2/2/2012 (APÊNDICE W).  

 
351 Trecho extraído da apresentação da Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia em 

2/2/2012. 
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orixá e também por ser o espaço que abriga o presente dos pescadores para Iemanjá. O 

presente fica nesse local até às quatro horas da tarde, quando é levado em cortejo para a 

procissão marítima, que sai da praia em direção ao mar, onde é deixada a oferenda. Em 2012, 

o cortejo teve a participação do cantor e músico Carlinhos Brown e do frequente 

acompanhamento do grupo de afoxé Filhos de Gandhi. A entrega oficial do presente está fora 

da cobertura da televisão por acontecer após a exibição do telejornal (Foto 17). 

 

Foto 17 - Cortejo do Presente de Iemanjá, na Praia do Rio Vermelho, segue em direção 

ao mar com escultura e cestos de oferendas. Salvador 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2012). 

 

A versão da origem da Festa de Iemanjá no Rio Vermelho é contada por Ordep 

Serra (2009, p. 102), ao tomar como base a versão aceita e difundida por cronistas que tratam 

do assunto:  

[...] ela começou por uma substituição: como o padre da igreja de Santana recusou-

se a atender ao pedido dos pescadores do bairro, de celebrar-lhes uma missa solene, 

eles se dirigiram a uma Mãe-de-Santo, que sugeriu a oferenda a Iemanjá. O Presente 

tornou-se logo uma tradição, e a oferenda dos pescadores multiplicou-se muito: de 

diversas partes da cidade, começaram a acorrer pessoas desejosas de presentear a 

Mãe d’Água.  

 

Essa versão faz parte da narrativa jornalística do Bahia Meio Dia. Ainda na 

primeira entrada, por ocasião da abertura do programa, o apresentador diz: “Aqui, atrás, 

imagens do presente principal, belíssimo; mais uma vez os pescadores fazem esta reverência à 

Iemanjá.” (Informação verbal)352. Na cabeça da reportagem anunciada pela apresentadora do 

                                                           
352 Trecho extraído da apresentação da Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia em 

2/2/2012. 
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estúdio sobre o mito, o sincretismo de Iemanjá: “E essa tradição começou há 89 anos com os 

pescadores no mar de Salvador,” (Informação verbal)353 informa. 

A versão dos cronistas, como assim define Ordep Serra (2009), está bem marcada 

no off da primeira reportagem exibida no primeiro quadro do telejornal, conforme transcrição 

abaixo: 

OFF REPORTAGEM: A grande festa em louvor à Iemanjá celebrada na enseada do 

Rio Vermelho, em Salvador, nasceu de um agradecimento. Segundo a tradição, em 

1923, um grupo de pescadores voltou do mar com as redes vazias, o peixe havia 

sumido misteriosamente. No dia dois de fevereiro daquele ano, um presente foi 

oferecido à Rainha do Mar e tudo mudou. O peixe reapareceu e em fartura. Os 

pescadores retribuíram a graça com outros presentes: balaios recheados com flores, 

espelhos, perfumes, objetos sagrados para a vaidosa rainha e assim há quase noventa 

anos, pais e mães de santo, homens e mulheres do povo, brancos e negros, 

simpatizantes ou não se unem na terra e no mar para saudar a grande mãe dos orixás: 

Odoiyá.354 

 

Consta também na fala da repórter, que realiza flash355 durante o vivo, no segundo 

bloco do programa: “[...] esta é uma festa organizada pelos pescadores da colônia aqui do Rio 

Vermelho, a colônia Z1. Desde os anos, do início dos anos 20 que eles fazem essa festa [...]” 

(Informação verbal)356, afirma a jornalista. 

O mito que vincula o orixá Iemanjá ao mar, e que está no repertório de narrativas 

orais dos cultos afro-brasileiros357, tornando-se, no cotidiano, expressões da oralidade, é 

recortado para compor a narrativa audiovisual do telejornal Bahia Meio Dia. Foram 

encontradas as seguintes expressões nas falas dos apresentadores e da repórter em trechos da 

edição do telejornal referentes à cabeça de reportagem, off e entradas ao vivo no Bahia Meio 

Dia:  

Rainha das Águas; Odoiyá; rainha do mar; mãe de todos os orixás; uma das mais 

queridas em toda a Bahia; mãe das águas; rainha das águas salgadas; senhora 

absoluta do mar e seus mistérios; mãe, cujos filhos são peixes; está entre os orixás 

                                                           
353 Trecho extraído da apresentação da Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia em 

2/2/2012. 

 
354 Trecho extraído da apresentação da Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia em 

2/2/2012. 

 
355 Flash é considerado, no jargão técnico, como uma pequena matéria jornalística conduzida pelo repórter e 

conta ainda com a participação de um entrevistado (ALCURE, 2011). 

 
356 Trecho extraído da apresentação da Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia em 

2/2/2012. 

 
357 Alguns desses mitos foram reproduzidos no livro Iemanjá: a grande mãe africana do Brasil de autoria de 

Armando Vallado (2011). 
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mais queridos; a vaidosa rainha; a grande mãe dos orixás; protetora dos pescadores. 

(Informação verbal)358.  

 

De acordo com Vallado (2011), na África, Iemanjá é divindade do rio Ogum, 

localizado na Nigéria, e que foi trazida pelos escravos de língua e tradição ioruba para a 

América, tornando-se orixá do mar.  

Os fotógrafos Catherine e Bernard Desjeux escreveram um livro sobre os voduns 

e orixás da África Ocidental, abrangendo, especialmente, os países Benin e Togo. Relatam 

que para os Guin, da cidade de Glidji, localizada ao norte de Aného, no leste de Togo, todos 

os voduns vêm do mar. Em 2012, o casal registrou em texto e fotografias, cerimônias 

dedicadas aos voduns Dan e Mammy Watta (Iemanjá), as divindades intermediárias entre os 

homens e os deuses supremos Mawu e Lissa359 (DESJEUX; DESJEUX, 2014). Em Togo, de 

acordo com os fotógrafos, são encontradas etnias com forte influência ashanti, mina, ewe 

(jeje) e até mesmo hindus.  

 

 

6.3.1 Estrutura da cobertura da Festa de Iemanjá no Bahia Meio Dia 

 

A edição especial do telejornal Bahia Meio Dia tem apresentação ao vivo da Praia 

do Rio Vermelho e está estruturada conforme se descreve a seguir. A abertura do programa é 

feita direto da festa, invertendo a estrutura de rotina de apresentação do telejornal, que sempre 

inicia com a escalada, ou seja, as principais chamadas noticiosas, que são os destaques. A 

abertura é feita por um repórter, que, nessa cobertura, atua também como apresentador, 

dividindo a bancada do telejornal com a apresentadora360 do estúdio. Após cumprimentar o 

                                                           
358 Trecho extraído da apresentação da Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia em 

2/2/2012. 

 
359 Nos cultos de mina jeje-mahi, a família de Dan, que significa cobra ou serpente na língua fon, constitui o 

terceiro grupo de divindades, sendo liderada pelo vodum-serpente chamado Bessen. No candomblé, Dan é 

associado ao orixá nagô Oxumaré, e, no de Angola, ao inquice Angorô. Os três são sincretizados com São 

Bartolomeu, “[...] santo que na iconografia católica aparece junto a uma cobra.” (PARÉS, 2007, p. 299). Na 

mitologia de origem africana, no princípio só havia uma cabaça, a forma da divindade hermafrodita chamada 

Mawu-Lissá. Parés reproduz a narrativa do mito Mawu-Lissá e Dan com base em relatos do terreiro do 

Bogum, assim transcrita: “Dan, a serpente, se enrolou em volta dessa cabaça primordial e, como se fosse a 

corda de um pião, a fez rodar, gerando o movimento que deu origem ao mundo e à natureza. Então, Mawu 

outourgou o controle dos diversos âmbitos naturais - a terra, o fogo, os raios, o mar, os rios, as árvores - a 

vários voduns como Sakpata, Sogbo ou Loko.” (PARÉS, 2007, p. 299). O candomblé do Bogum, ou 

Zoogodô Boguma Malê Rundô, é um dos terreiros mais antigos da nação jeje, ainda em funcionamento em 

Salvador. Uma das suas lideranças expressivas é a famosa mãe Runhó (1960-1975), a Maria Valentina dos 

Anjos, segundo Parés (2007). 

 
360 O telejornal é apresentado por um casal que também são editores do programa. Na cobertura da Festa de 

Iemanjá, a bancada é ocupada pela apresentadora e a figura masculina do apresentador é encenada pelo 

repórter que integra a equipe de jornalismo da TV Bahia. 
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receptor e situá-lo em relação à cobertura da festa, recorrendo ainda ao termo Odoiyá usado 

como saudação à Iemanjá pelos cultos de origem afro, o jornalista informa ao espectador o 

local da narração, anunciando um dos pontos altos da festa e que se torna também atração do 

telejornal: o presente de Iemanjá preparado como oferenda dos pescadores ao orixá no ano de 

2012.  

Ainda na abertura, o apresentador chama a repórter que, se encontra na praia, para 

sua primeira participação no programa. Após o flash da repórter, o apresentador retoma o 

comando do programa, chamando, logo após, a apresentadora do telejornal que se encontra no 

estúdio. Ressalte-se que o modo de cumprimento adotado pelos apresentadores entre si e com 

o receptor é a forma de saudação à Iemanjá, originária do candomblé com a expressão 

africana Odoiyá, que significa mãe do rio (VALLADO, 2011). No conto A filha de Yemanjá, 

o escritor Mestre Didi se refere à saudação ao orixá: Odoiya! Iya Omi O! (SANTOS, 2003). 

O uso do termo Odoiyá comum aos terreiros de candomblé se soma às peças de 

roupas de cor branca que tanto os apresentadores quanto a repórter vestem na cobertura do 

festejo popular, como parte da homenagem à divindade, mas também como estratégia de 

sedução do público pela inserção e adesão ao universo da cobertura jornalística da Festa de 

Iemanjá.  

Em diálogo com a repórter, o apresentador retoma a palavra para estabelecer a 

interlocução com a apresentadora do estúdio: “Pois é, Andrea, a cobertura completa da festa 

de Iemanjá você confere a partir de agora, aqui no Bahia Meio Dia, que tem outros destaques 

também. Camila Marinho, boa tarde, Odoiyá pra você, minha amiga.” (Informação verbal)361. 

Nesse momento, o comando passa ao estúdio para o anúncio da escalada do telejornal com a 

chamada de outras notícias: arrombamentos de caixas eletrônicos em cidade do interior da 

Bahia, suíte da greve dos policiais militares que coincide, estrategicamente, com a grande 

festa de largo dos baianos, morte do namorado de integrante do reallity show da TV Globo e 

os 100 anos do Mercado Modelo de Salvador. 

O encerramento da abertura do telejornal é mediado pela apresentadora do estúdio 

com fala marcada por slogans do telejornal, cuja promessa é de comprometimento com a 

cultura popular (Foto 18). 

 

 

                                                           
361 Trecho extraído da apresentação da Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia em 

2/2/2012. 
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Foto 18 - Encerramento da abertura do telejornal Bahia Meio Dia sobre a Festa de 

Iemanjá  

 

APRESENTADORA: Tudo isso e 

muito mais você acompanha agora aqui 

no Bahia Meio Dia, o telejornal líder 

em audiência na hora do almoço que 

traz notícias, cultura e informações de 

todo o Estado e a cobertura completa 

das festas populares. 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

Após entrada de vinheta de interbloco, a mediação se mantém no estúdio com a 

chamada (cabeça) da reportagem, na abertura do primeiro bloco, assinada pelo repórter, que, 

naquele momento, atua como apresentador na cobertura da festa. Com duração de dois 

minutos e 26 segundos e sem passagem, a narrativa audiovisual faz uma abordagem 

mitológica da divindade Iemanjá e da origem da festa no Rio Vermelho. 

Odoiyá é a última palavra pronunciada na reportagem e é também a primeira a ser 

dita pelo apresentador no retorno do telejornal direto do Rio Vermelho. O apresentador volta a 

dar ênfase à concepção da Bahia festiva, da Bahia de todos os santos e de todos os credos, que 

se unem na Festa de Iemanjá para as homenagens à divindade. A fala em tom animado vai ao 

encontro da próxima chamada do programa, o anúncio do quadro Agenda Cultural do 

telejornal com a divulgação de shows musicais, que acontecem paralelamente ao evento de 

Dois de Fevereiro. De um modo geral, os shows estabelecem vínculo com a Festa de Iemanjá, 

como eventos que também homenageiam o orixá. Depois do quadro Agenda Cultural, o 

telejornal volta a ser mediado pela apresentadora do estúdio, que anuncia três chamadas para 

o segundo bloco, incluindo a última sobre a cobertura da Festa de Iemanjá com imagem, ao 

vivo, do evento, da movimentação na praia e do presente de Iemanjá. 

O segundo bloco é apresentado do estúdio com a inserção de matéria sobre os 100 

anos do Mercado Modelo, “[...] o tradicional centro de compras de artesanato está nos livros 

de Jorge Amado e é um dos principais cartões postais da nossa Bahia.” (Informação 

verbal)362, segundo narra a apresentadora. Após a nota pé da matéria jornalística, a atração 

seguinte do bloco revela as conexões entre jornalismo televisivo de rede comercial e indústria 

cultural. O quadro hits do verão, evocando o formato suíte, isto é, matéria jornalística de 

continuidade com nova abordagem de temática, remarca canções que teriam feito sucesso em 

evento de shows musicais, denominado Festival de Verão, da Rede Bahia em parceria com a 

                                                           
362 Trecho extraído da apresentação da Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia em 

2/2/2012. 
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Rede Globo. No quadro hits do verão, são exibidos vídeos clips das bandas de axé music 

Psirico e Asa de Águia. O VT é apresentado como chamada para o carnaval que aconteceria 

algumas semanas após a Festa de Iemanjá. Desse modo, o telejornal reafirma a ideia de uma 

Bahia festiva, de uma Bahia do carnaval, estabelecendo, desse modo, conexão com a Festa de 

Iemanjá, como uma espécie de prévia do carnaval baiano. Os vídeos clips são carimbados 

com a inscrição, em letras coloridas, Já é carnaval, e enquadrados por uma moldura 

iconográfica de representações do Farol da Barra, de um boneco e com usos de serpentinas. 

A chamada do bloco Previsão do Tempo, informações sobre tempo no estado da 

Bahia, antecede duas chamadas do terceiro bloco, sendo uma feita pela apresentadora do 

estúdio sobre a greve dos policiais militares e outra sobre a Festa de Iemanjá pelo 

apresentador que está no Rio Vermelho. Aqui, ele está fora do caramanchão e aparece de 

costas para a praia, tendo ao fundo a multidão na praia e a arquitetura urbana do bairro Rio 

Vermelho. O jornalista se desloca ao convocar o espectador para continuar assistindo ao 

programa:  

APRESENTADOR: E a gente vai falar ao vivo das homenagens a Iemanjá. Você 

não pode perder aqui todos os detalhes aqui no Bahia Meio Dia. Também vamos 

contar o que é que se esconde, olha só, dá licença aqui meu amigo, dentro desta 

caixa que fica embaixo do presente principal oferecido pelos pescadores, guardada 

com um laço de fita branca. Você tá curioso, quer saber o que é. Daqui a pouquinho 

aqui no Bahia Meio Dia, não perca, não sai daí. É um instante só. Meio dia e vinte e 

três minutos. É um instante só. (Informação verbal)363. 

 

Há um corte na imagem do apresentador, dando vez ao plano muito geral com 

enquadramento da multidão na praia. Novo corte e aparece, dessa vez, em plano médio, o 

grupo de filhos de santo que está próximo ao espaço cênico da repórter. Eles continuam 

dançando e cantando em roda. A câmera faz movimento para a esquerda, até aparecer em 

primeiro plano a cabeça de uma mulher de turbante que está na roda e dança. Ao lado, um 

homem e outra mulher com roupa branca, cujo olhar se dirige para a câmera e sorri. Cai o 

pano, ou seja, black out no vídeo para entrar o intervalo comercial.  

No terceiro bloco, tem primazia as hard news com notícias sobre violência. A 

apresentação se dá a partir do estúdio sendo iniciado por uma nota pelada sobre a greve dos 

policiais militares e determinaçao judicial de volta imediata ao trabalho; em seguida, é exibida 

uma reportagem sobre mulher grávida atingida por bala perdida na cidade de Feira de 

Santana. O tema da violência volta, em nota pelada, com as notícias do ataque a tiros em 

cinco agências bancárias localizadas em bairros da periferia de Salvador e do arrombamento a 

                                                           
363 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012.  
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dois caixas eletrônicos no município Teodoro Sampaio, localizado a 80 quilômetros de 

Salvador, completando a série de notas peladas. Na sequência do bloco, é inserida a 

reportagem sobre a morte do namorado da ex-participante baiana de programa do gênero 

reality show veiculado na TV Globo. 

O terceiro bloco é finalizado com o vivo da Festa de Iemanjá e a ideia de 

suspense, provocada pelo apresentador, sobre a quebra do segredo da caixa do presente de 

Iemanjá. Posicionado em frente à fila de devotos, que estão na festa para entregar suas 

oferendas no caramanchão, ele registra o fato e, também atuando como devoto, encena ritual 

de entrega da oferenda a Iemanjá, dedicando uma rosa ao orixá. A entrevista com mãe de 

santo sobre o segredo do presente de Iemanjá e a abertura da caixa, base da escultura 

iconográfica de Iemanjá, é a atração do vivo.  

O fala-povo com três devotos que estão na fila das oferendas antecede a entrada 

da repórter que se posiciona na praia entre os filhos de santo. A jornalista, responsável pelos 

flashs, também recorre à entrevista com mãe e filha de santo durante ritual de oferenda com 

corte de cabelos para Iemanjá. A participação é encerrada com informações sobre a relação da 

festa com os pescadores e as homenagens que se iniciam desde muito cedo na praia, afirma. É 

a deixa que ela utiliza para chamar a reportagem de sua autoria sobre o ritual de homenagens 

nas primeiras horas da madrugada e o amanhecer da festa na praia do Rio Vermelho. 

No retorno ao estúdio, a apresentadora chama o VT do Jornal Hoje, telejornal da 

TV Globo veiculado em rede nacional, após os telejornais locais. Em seguida, anuncia o 

quarto bloco e entra o apresentador do vivo do Rio Vermelho. Ele faz a mediação para a 

repórter que também entra como parte do encerramento do terceiro e chamada do quarto 

bloco. A jornalista encerra com o anúncio do horário, serviço que costuma ser usado no final 

de cada bloco. 

O quarto bloco é iniciado no estúdio com entrada em cena dos apresentadores do 

telejornal esportivo Globo Esporte, da grade de programação local, em diálogo com a 

apresentadora do Bahia Meio Dia. A chamada da reportagem sobre programação religiosa 

com celebração de missa na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, como parte das 

comemorações dos 100 anos do Mercado Modelo, faz parte do quarto bloco. Na sequência, 

nota pelada sobre incêndio em agência bancária, no município de Ibirataia, sul da Bahia364. 

                                                           
364 A gravação da captura do telejornal, feita de modo doméstico, foi interrompida pelo equipamento, não sendo 

possível analisar o encerramento dessa edição do Bahia Meio Dia. Registre-se, ainda, que foi solicitada à 

direção de jornalismo da TV Bahia cópia de material jornalístico do telejornal Bahia Meio Dia. Em conversa 
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6.3.2 Ao vivo, a Festa de Iemanjá 

 

A abertura do telejornal direto da praia e com sonoridades de rumores de festa 

quebrou a rotina de condução do programa diário, que, em geral, se dá no estúdio de televisão 

com algumas entradas ao vivo de repórteres abordando diferentes temas. No caso da edição 

analisada, o telejornal transformou-se, parcialmente, em programa temático ao fazer da Festa 

de Iemanjá uma cobertura especial de evento popular. O telejornal dedicou mais da metade 

dos 45 minutos diários de duração para cobrir a Festa de Iemanjá. 

A cobertura ao vivo da festa teve como cenário dois locais do Rio Vermelho: o 

caramanchão da Casa de Iemanjá e as areias da praia. No primeiro, ficou o apresentador-

repórter e, no segundo, a repórter dos flashs. Entradas e interlocuções entre os jornalistas, que 

participaram da cobertura, estão em todos os blocos da edição do telejornal analisado. 

Duas histórias foram contadas no programa e estão relacionadas a dois momentos 

sagrados da festa, mas que ganham na narração uma nuance de quebra de segredo, de 

jocosidade e de curiosidade com a participação de atores da festa, ou seja, duas mães de santo 

e também devotos de Iemanjá escolhidos pela produção televisiva. 

A primeira história, que faz parte da narrativa, prometeu revelar o segredo do 

presente de Iemanjá, anúncio feito desde a abertura, em chamadas no primeiro e no segundo 

blocos, somente revelado no terceiro bloco.  

A segunda história se deu com a cobertura ao vivo de um ritual de oferenda para 

Iemanjá, por intermédio do corte do cabelo de uma filha de santo por uma mãe de santo. O 

passo a passo do ritual foi explicado em diálogo estabelecido entre a repórter, a mãe de santo 

e, posteriormente, a devota. As cenas foram descritas como curiosidade, em tom de humor, 

pela repórter em conversa com as personagens da narrativa. O final da cena foi protagonizado 

pela repórter, que passou por alguns imprevistos como o banho de água de alfazema e o 

recebimento de um colar de contas por um vendedor ambulante, no momento de chamada de 

reportagem do bloco. 

A narrativa sonora da cobertura ao vivo da Festa de Iemanjá utilizou a captura de 

sons dos instrumentos de percussão e cânticos de cultos de origem afro interpretados por 

filhas e filhos de santo que participam da festa. A produção escolheu, em particular, um grupo 

que, sob o som dos atabaques e dos agogôs, canta e dança em uma meia roda. A apresentação 

dos integrantes de terreiro de candomblé serviu de cenário para a repórter, ao registrar seu 

                                                                                                                                                                                     
informal com o diretor de jornalismo daquela televisão foi alegado que, por questão de direito autoral, a 

emissora não fazia cessão de cópia das narrativas audiovisuais.  
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testemunho do clima festivo que tomou conta da praia e, também, de sonoridade para cobrir 

imagens ao vivo e chamadas de interbloco. O grupo foi identificado como sendo de terreiro de 

candomblé do bairro Boca do Rio, em Salvador, sendo a única referência dos personagens, de 

acordo com a fala da repórter: 

REPÓRTER: Odoiyá, Ricardo, Odoiyá todos que acompanham o Bahia Meio Dia. 

Esta é a nossa saudação, a Rainha das Águas, a mãe das águas, aqui na areia, 

Ricardo, mais perto do mar ficam as mães, filhas e filhos de santo que trouxeram 

não apenas os ensinamentos religiosos, mas também o som dos terreiros de 

candomblé: o atabaque, o agogô são usados para fazer a saudação à Iemanjá bem 

perto aqui do mar. Esse terreiro aí, olha, veio da Boca do Rio aqui em Salvador. 

(Informação verbal)365. 

 

Além das entrevistas com as mães de santo e filha de santo, a produção do vivo 

inseriu também o fala-povo, realizado pelo apresentador-repórter com as pessoas que estavam 

na fila para a entrega de oferendas no caramanchão. Aqui, também houve imprevistos com 

breve inversão de papéis entre o repórter e a última entrevistada. A senhora que fala ao 

celular, enquanto responde as primeiras inquirições do repórter, indagou ao repórter como ele 

se chama; obtendo a resposta, diz, imediatamente, que sabia o nome do jornalista, e sai da 

cena rindo. 

As imagens da festa em plano aberto, algumas em panorâmica, seguiram a 

dinâmica de sucessivos quadros, evitando planos de longa duração. Após o resumo da 

condução do vivo na edição da Festa de Iemanjá, retoma-se agora o detalhamento do exposto 

anteriormente. 

Na abertura do programa, o narrador descreveu a festa a partir do que observou do 

alto do caramanchão: a multidão que se concentra na praia e a movimentação dos barcos com 

as sucessivas saídas para levar devotos e oferendas para o orixá em alto mar. 

O som direto da câmera captou, em intensidade de baixo volume, a música dos 

atabaques e agogôs somados aos cânticos. A fala descontraída assegurou o testemunho sobre 

o clima de festa que tomaria conta de toda a Salvador: “Tem festa aqui em cima, no largo, nas 

ruas, nos becos e nas travessas do Rio Vermelho, em toda a cidade, nos terreiros de 

candomblé e você não vai perder nenhum detalhe aqui no Bahia Meio Dia.” (Informação 

verbal)366, afirma o apresentador.  

                                                           
365 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 

  
366 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 
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Sempre se dirigindo ao receptor, desde a abertura do programa, o jornalista 

recorreu à estratégia para produzir suspense, criando expectativa ao prometer uma revelação: 

mostrar o que está escondido no presente dos pescadores para Iemanjá. Em seguida, ele 

chamou a repórter para o flash da praia.  

Ao lado dos integrantes do terreiro de candomblé, que dançam e cantam sob o 

toque da percussão sagrada do culto dos orixás, a repórter respondeu à saudação em iorubá 

para o apresentador, dirigindo o mesmo cumprimento aos espectadores: “Odoiyá todos que 

acompanham o Bahia Meio Dia.” (Informação verbal)367. Na fala, ela descreveu o que povo 

de santo trouxera para a festa em referência aos integrantes do terreiro de candomblé da Boca 

do Rio, que figuraram ao seu lado. Durante a narração da repórter, foram inseridas imagens da 

festa, sugerindo breves encantamentos imagéticos. É o caso, por exemplo, da bela imagem 

vista de cima para baixo, em plano médio, de um cesto de flores que dança, fazendo rodopios 

na multidão. Na Festa de Iemanjá há uma intensa movimentação no processo de condução de 

cestos de flores e presentes que saem do caramanchão em direção à praia e, uma vez nos 

barcos, ao mar. Aos poucos, em zoom, a câmera abre e, em plano muito geral, mostrando a 

praia completamente tomada pelos participantes da festa, vendo-se, ainda, mar, banhistas e 

pequenos barcos.   

A fala da repórter para a abertura do telejornal foi coberta por uma sequência de 

imagens, indo do ponto onde ela se encontrava, ao lado do grupo de integrantes de terreiro de 

candomblé do Boca do Rio, passando por planos gerais que mostram os participantes da festa, 

os carregadores de cestos de flores, o mar e a orla urbana do bairro Rio Vermelho. A 

sonoridade permaneceu a mesma com o grupo de candomblé do Boca do Rio. Eles voltaram a 

surgir no vídeo com suas vestes religiosas; os homens de azul e as mulheres de branco. 

Ouviu-se o cântico em louvor à Iemanjá entoado pelo grupo que tem a estrofe Ìyá Oró mi o!, 

o que significa a mãe faz seu ritual nas águas368 (Foto 19). 

 

 

 

                                                           
367 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 

 
368 A transcrição foi feita com o auxílio do alabê Ivan Ayrá durante entrevista realizada no Terreiro Ilê Axô Opô 

Afonjá.  
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Foto 19 - Sequência de imagens de integrantes de terreiro de candomblé do bairro Boca 

do Rio 

 

Ê nijé nilé lodô 

Yemanjá ô 

Acota pê lê dê 

Iyá orô miô (bis)369 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

Após a sequência da louvação dos integrantes do candomblé, novos cortes são 

inseridos e mostram imagens do vai e vem das pessoas na praia com seus buquês de flores, 

como também da movimentação dos barcos: “Estes barcos que a gente vê aí, aqui na praia do 

Rio Vermelho, levam as pessoas com as suas oferendas a mais ou menos 300, 400 metros 

aqui da praia, lá que são jogados os presentes.” (Informação verbal)370, narrou a repórter, 

enquanto a câmera mostrou em zoom o barco com pessoas que estão próximas à beira da 

praia. Outros planos gerais focaram pessoas que estavam em cima das pedras e próximas ao 

mar da praia do Rio Vermelho. Após, a repórter voltou a ocupar o vídeo para finalizar sua 

participação no flash da abertura, no qual foram vistos os mesmos integrantes do terreiro de 

candomblé, agora na condição de figurantes. 

O segredo do presente – A revelação do segredo do presente de Iemanjá foi o 

argumento que prometeu o telejornal como uma das atrações da cobertura da Festa de Dois de 

Fevereiro. Considera-se que houve uma produção anterior à cobertura que articulou a 

revelação do presente o que permitiu, desde a abertura, o anúncio da atração e a marcação de 

cada destaque dentro dos blocos do telejornal.  

A história do segredo do presente de Iemanjá foi antecedida pela cena do ritual de 

entrega da oferenda do Bahia Meio Dia, como um dos participantes da festa, interpretada e 

narrada pelo apresentador-repórter, que assim descreve a oblata: “[...] uma singela rosa branca 

com detalhes em azul, as cores de Iemanjá. A gente entra aqui pra colocar e ofertar no balaio 

                                                           
369 Os integrantes do Terreiro de Candomblé da Boca do Rio entoam o cântico em louvor à Iemanjá, cuja letra 

reproduziu-se da canção Prece de pescador interpretada por Mariene de Castro. 

 
370 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 



259 

 

principal, aqui olha só, o Bahia Meio Dia também participando dessa bela homenagem à 

Iemanjá.” (Informação verbal)371. 

Na sequência, o repórter deu início à encenação do argumento o segredo do 

presente de Iemanjá, informando que a revelação seria feita pela mãe de santo, identificando-

a como apenas como uma senhora simpática, participante da festa há 20 anos. O espectador 

ficou sem saber qual o terreiro da mãe de santo. Ao lado dela, o jornalista dá o comando: 

“Abre pra gente. Mãe Mirinha, mostra o que que tem aí dentro. Pode ser?” (Informação 

verbal)372. Falando em tom de gracejo, com o tempo do verbo no imperativo e sem fazer uso 

da expressão usual como pedido de gentileza, ele seguiu a narração, descrevendo a caixa e 

antecipando, na sua fala, o segredo. “É uma caixa de madeira, amarrada com essa fita branca 

e aqui dentro estão as comidas que são oferecidas à Iemanjá.” (Informação verbal)373, diz. A 

mãe de santo seguiu o que havia sido combinado em silêncio, uma vez que não lhe fora 

assegurada, naquele momento, o exercício da fala, que somente vai ocorrer após a abertura da 

caixa de presente. A seguir, a interpelação do repórter deu-se apenas para saber qual a comida 

votiva do orixá. Ouve-se, então, a mãe de santo citar os tipos de alimentos oferecidos a 

Iemanjá, enquanto a câmera, em zoom, enquadrava o interior da caixa. Presente revelado, a 

central de imagens do programa corta a encenação do presente para introduzir o recurso 

técnico insert, isto é, imagem ilustrativa de apoio, no qual se vê a escultura de Iemanjá 

localizada ao lado do caramanchão. Após, foram retomadas imagens da encenação que mostra 

o interior da caixa de presente e a exibição dos pratos que foram preparados para Iemanjá, 

enquanto foi finalizada a participação da mãe de santo na sequência. Observa-se que o diálogo 

com a integrante do candomblé é reduzido ao cardápio votivo.  

O apresentador agradeceu a revelação à mãe de santo para dar início às entrevistas 

com as pessoas que chegam ao caramanchão com suas oferendas. Um homem foi o primeiro a 

ser indagado, no denominado fala-povo374, mediante a pergunta se ele viera à festa para pedir 

ou agradecer? Após, o jornalista iniciou o diálogo com uma senhora que já estava fora da 

                                                           
371 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 

 
372 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 

   
373 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 

 
374 Tipo de entrevista realizada a partir de uma questão curta e simplificada e na qual não aparece a identificação 

do entrevistado. 
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fila, olhando para ele como se aguardasse a inquirição. A resposta já estava pronta e saiu 

assim que ele perguntou não sobre seu objetivo na festa e, sim, sobre o motivo do gesto de 

abanar-se. A outra entrevistada estava ao lado da primeira e falava ao celular. Infere-se que as 

duas mulheres poderiam estar ali esperando pela abordagem do apresentador, numa 

intervenção anterior feita pela produção do programa, uma vez que estão fora da fila e já 

estavam posicionadas de frente para o apresentador e a câmera. Após a primeira mulher, o 

apresentador se dirige para a segunda, uma mulher negra, que está acompanhada por uma 

menina também negra, vestida de amarelo. Enquanto as duas foram entrevistadas, a fila 

seguiu atrás no caramanchão, com o deslocamento dos participantes da festa que foram 

depositar suas oferendas no local. Retoma-se a fala da segunda mulher que, ao responder as 

perguntas, inverte os papeis e passa a ser, por um breve espaço de tempo, a entrevistadora. 

Pergunta qual o nome do apresentador, dando indicativos de que saberia como ele se 

chamava. Olha para a neta e confirma que lembraria o nome do apresentador, finalizando sua 

participação com a espontaneidade de um sonoro ehhhhhhh, entre risos, logo interrompido, 

após agradecimentos do apresentador que chama a repórter.  

Entre a finalização da sequência presente de Iemanjá/fala-povo e a aparição da 

repórter no vídeo para o flash, o controle técnico do telejornal inseriu uma imagem poética de 

filha de santo: ela se agacha na beira da praia sobre as pedras repetindo o gesto de 

encantamento e de louvação à Iemanjá, de cunho religioso afro-brasileiro, conforme 

reprodução do final da sequência abaixo (Foto 20): 
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Foto 20 - Reprodução do final da sequência do fala-povo e inserção de imagem sobre o 

último diálogo 

  

APRESENTADOR: Essa menina bonita 

é o que da senhora? 

ENTREVISTADA: Minha neta, hoje eu 

tô fazendo aniversário, por isso que eu 

vim aqui hoje, primeira vez. 

APRESENTADOR; É aniversário de 

quem? 

ENTREVISTADA: Meu, hoje. 

APRESENTADOR: Parabéns, e aí veio 

falar com a 

ENTREVISTADA: Seu nome que eu me 

esqueci, seu nome 

APRESENTADOR: Ricardo 

ENTREVISTADA: ah! Ricardo. Eu não 

disse que era Ricardo, ehhhh! 

APRESENTADOR: Tá certo, brigaado. 

 

 

APRESENTADOR: Feliz aniversário, 

pra senhora. Andrea Silva, muita festa aí 

na areia também, né? 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

A imagem de inserção indicativa do trabalho de edição de corte do vivo é de uma 

beleza plástica, capturada pelo cinegrafista, mas pouco explorada jornalisticamente. O que 

sinaliza para o seguimento ritualístico do script da TV Globo de fazer televisão. Ou seja, com 

narração de cobertura, que lembra a de desfile de escola de samba do Rio de Janeiro por 

aquela emissora, tendo por característica a voz narradora acelerada, contínua e, muitas vezes, 

sem sincronia com as imagens transmitidas. Por outro lado, embora a imagem de inserção 

estivesse com o selo de vivo da TV Bahia, há que se considerar, no entanto, o tempo de 

captura e o tempo de exibição no vídeo, podendo se tratar de uma imagem capturada há 

apenas alguns minutos e veiculada no processo de exibição do programa. O que vale ressaltar 

é que a imagem de inserção convoca poéticas, algo tão fragilizado no telejornalismo de um 

modo geral. 

O ritual da oferenda – A segunda história, encenada pela repórter durante flash 

com a participação de mãe de santo e de seguidora de Iemanjá, tem por argumento o ritual de 
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corte de cabelos, cujos fios são destinados ao orixá, oferenda qualificada de curiosidade, em 

tom de jocosidade, pela repórter: “E olha, a gente encontra cada curiosidade impressionante. 

Você [apresentador-repórter] falou das oferendas e olha o que que algumas pessoas estão 

oferecendo à Iemanjá: o próprio cabelo.” (Informação verbal)375, afirma a jornalista antes de 

iniciar a entrevista que faz parte do flash (Foto 21). 

 

Foto 21 - Reprodução do início do flash com o ritual do corte de cabelo como oferenda 

para Iemanjá 

 

 

REPÓRTER: Festa o tempo inteiro, Ricardo. É impressionante a 

quantidade de pessoas aqui, bem perto do mar. E olha, a gente 

encontra cada curiosidade impressionante. Você [apresentador-

repórter] falou das oferendas e olha o que que algumas pessoas 

estão oferecendo à Iemanjá: o próprio cabelo. A Mãe Rosa é do 

Terreiro de Ogum, lá da cidade de Humildes, região de Feira de 

Santana. Ela tá cortando o cabelo das pessoas, aqui bem perto do 

mar e que querem fazer essa oferenda. Mãe Rosa, há um 

significado especial pra oferecer o cabelo à Iemanjá? 

 

 
 

 
 

 

MÃE ROSA: [há que pra] Iemanjá anda com o cabelo bonito, 

crescido, maravilhoso. Então, os povo corta que é pra crescer e 

ainda multiplicar, pedindo saúde e também a prosperidade. 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

A imagem acima é a reprodução dos quadros com o início do ritual de corte de 

cabelo como oferenda para o orixá, sendo protagonizado pela mãe de santo e pela devota de 

Iemanjá. Aqui, o tempo do ritual coincide com o da televisão, por ser encenado para a câmera, 

obedecendo a velocidade da narração.  A câmera foca, inicialmente, a mãe de santo, seguindo 

o direcionamento da repórter. Ela executa o corte de cabelo de uma jovem mulher de pele 

escura. A câmera aproxima a imagem em zoom, para mostrar, em plano detalhe, a ação de 

corte de cabelo; em seguida, abre e enquadra a mãe de santo, a jovem mulher e a assistente do 

ritual que borrifa as integrantes do culto afro com água de alfazema. A cena é acompanhada 

                                                           
375 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 
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pela assistência, ou seja, os participantes da Festa de Iemanjá. Os cabelos cortados são 

colocados dentro de um cesto de flores, ato narrado pela repórter seguido de explicações da 

mãe de santo: “No outro ano, vem o cabelo maior. Aí, torna cortar de novo pra entregar a 

ela.” (Informação verbal)376, informa. A jornalista finaliza a entrevista com a mãe de santo, 

cuja fala, algumas vezes, interrompida em função do ritmo acelerado da entrevistadora, 

modelo previsto nos manuais de telejornalismo utilizados nas produções televisivas 

brasileiras. Portanto, se trata de experiência comum no telejornalismo, ante a regra de manter 

a fala em fluxo contínuo para não deixar vazios no ar, não coincidindo com o ritmo de fala do 

entrevistado, eliminando, desse modo, palavras, silêncios e pausas de depoentes. A repórter, 

que ocupa boa parte do vídeo, insere a ofertante. Introduz na cena a jovem mulher que, até 

então, estava de costas para a câmera. Em plano médio, a devota aparece no vídeo, após ser 

autorizada pela repórter para falar (Foto 22). 

 

Foto 22 - Sequência de imagens da devota de Iemanjá em diálogo com a repórter 

 

 

 

REPÓRTER: É isso aí, Ana que cortou o cabelo. Ana, dá uma 

viradinha aqui pra gente. Ana você já tava, já tinha programado 

fazer essa oferenda? 

 

ENTREVISTADA: Já. É uma oferenda porque eu quero que 

meu cabelo cresça mais, eu adoro Iemanjá, é uma moça muito 

bonita. 

 

REPÓRTER: Você é devota de Iemanjá há muito tempo. 

 

ENTREVISTADA: Há muito tempo. 

 

REPÓRTER: Trouxe perfume, também, água de cheiro, a flor 

pra ela. 

 

ENTREVISTADA: Trouxe tudo, água de cheiro, perfume, 

sabonete, flores e rosas. 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

Ao finalizar, a repórter se volta para a câmera para comentar que a devota ganhava, 

naquele momento, um banho de água de cheiro, falando, em seguida, sobre a origem da festa 

pelos pescadores da colônia do Rio Vermelho, informação que funciona como cabeça ou 

chamada para a reportagem que será exibida após o flash. Nesse ínterim, a imagem do flash é 

cortada pela transmissão, que inclui imagens de apoio sobre a movimentação na praia. Ao 

retomar o centro do vídeo, ocorre a participação espontânea de um vendedor de guias de culto 

                                                           
376 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 
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afro, que se aproxima, por trás da repórter, e coloca um colar no pescoço da jornalista. 

Voltando-se para o rapaz, e, em seguida, para a câmera, diz: ganhei até colar. O rapaz sai de 

cena, sinalizando, com o polegar levantado, OK e indicando satisfação pela façanha da 

intervenção, o que pode ser caracterizado como um imprevisto para a produção televisiva.  

 

6.3.3 As reportagens sobre a Festa de Iemanjá 

 

Na edição especial do telejornal Bahia Meio Dia, duas reportagens foram 

exibidas, respectivamente, no primeiro e no terceiro bloco do programa. Analisa-se, 

incialmente, a primeira narrativa com temáticas relativas à mitologia, resistência, sincretismo, 

crescimento de participantes e origem da festa. A narrativa audiovisual utiliza o recurso 

técnico da voz over e não tem sonoras. Abre o primeiro bloco do telejornal e tem duração de 

dois minutos e 26 segundos.  

Na cabeça da reportagem, a ideia da congregação de diferentes religiões na Festa 

de Dois de Fevereiro, conforme reprodução abaixo do texto lido pela apresentadora do 

estúdio: 

APRESENTADORA: Dois de Fevereiro, dia da rainha das águas salgadas é o dia 

em que muitos baianos, independentemente da crença religiosa, homenageiam 

Iemanjá. E essa tradição começou há 89 anos com os pescadores no mar de 

Salvador. (Informação verbal)377. 

 

A ideia de homenagem relacionada à festa de largo é resultante do 

entrecruzamento de cultos de origem africana com o catolicismo, como estratégia de 

resistência de africanos e de afro-brasileiros, é o eixo central da narrativa audiovisual. 

Fragmentos de mitos sobre Iemanjá e sincretismo constituem a primeira parte da narrativa que 

aborda também a origem da festa na praia do Rio Vermelho.  

A execução de trilhas sonoras com canções da música popular brasileira, cujas 

temáticas são inspiradas em Iemanjá, se sobressai na reportagem. Uma música de percussão 

do repertório de culto afro-brasileiro e outras quatro canções, já conhecidas do grande 

público, formam a trilha sonora da reportagem: Prece de pescador interpretada por de 

Mariene de Castro (ANEXO GGG), Yá Yá Massemba, por Maria Bethânia (ANEXO EEE), 

Canto Pra Yemanjá (ANEXO DDD) e Na Beira do Mar, pelo trio musical Os Tincoãs 

(ANEXO FFF). Os quatro intérpretes são baianos, uma característica do programa que, em se 

                                                           
377 Trecho extraído da apresentação da Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia em 

2/2/2012. 
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tratando de produção de jornalismo cultural, costuma utilizar trilhas sonoras de artistas 

baianos já integrados à indústria cultural. 

A narrativa audiovisual começa pela trilha sonora Prece de pescador, interpretada 

pela cantora Mariene de Castro, cuja estrofe inicial revela, num jogo intertextual, a mistura de 

mitos do culto dos orixás aos do catolicismo, como parte do sincretismo religioso-cultural. 

Reproduz-se a íntegra da letra da música, ressalvando, no entanto, que somente a repetição, 

que está em negrito, foi utilizada como trilha sonora. 

Que luz é essa 

que vem lá do mar? 

É a Senhora das Candeias 

Mãe dos Orixás 

Seu Adê resplandece 

na lua cheia 

Glória ê ê glória 

Glória Mamãe sereia (bis) 

Inaê por cima do mar prateou 

por cima do mar mariô 

por cima do mar incandiou(bis) 

Eu pedi a mamãe que fizesse 

do nosso amor uma prece de pescador 

Pra que nas esquinas da vida 

você seja saída pro meu amor 

Mora... 

Mas se a tristeza tem dia 

Tua força me guia meu caminho é o mar 

E que me lancem as pedras 

Yemanjá faz areia pra não machucar 

Inaê por cima do mar prateou 

por cima do mar mariô 

por cima do mar incandiou(bis) 

Eu tava sonhando acordada 

Mamãe sentou do meu lado e me falou 

que aquela dor que doía 

ia encontrar calmaria nos braços de outro amor 

Paixão me fez marinheiro 

Fez do meu cais meu saveiro e me navegou 

sai cantando vitória 

tristeza virou história de pescador 

Inaê por cima do mar prateou 

por cima do mar mariô 

por cima do mar incandiou(bis) 

Inaê por cima do mar prateou 

por cima do mar mariô 

por cima do mar incandiou(bis) 

Ê nijé nilé lodô 

Yemanjá ô 

Acota pê lê dê 

Iyá orô miô (bis). (Informação verbal)378. 

 

                                                           
378 Uma versão da canção Prece de pescador, interpretada por Mariene de Castro, pode ser encontrada no site 

Letras (Disponível em:<http://letras.mus.br/mariene-de-castro/545941/>). 
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Na narrativa audiovisual se ouvem os versos relativos à Iemanjá: Inaê por cima 

do mar prateou/por cima do mar mariô/por cima do mar incandiou. A música conduz o olhar 

do receptor para as imagens de representações de Iemanjá. O primeiro frame que surge é a 

representação iconográfica de Iemanjá na estátua-sereia379, símbolo da Festa de Dois de 

Fevereiro, localizada ao lado da Casa de Iemanjá, no Rio Vermelho. O ponto de vista da 

imagem é a do fiel que contempla a estátua enfeitada com uma coroa, um colar e uma base de 

flores. A sequência fecha com a imagem da devota em ação de ritual na praia. Observou-se 

que a representação de mulheres, em ato de devoção ou ritual de devoção à Iemanjá, é 

predominante na matéria jornalística, nas seguintes situações: o ato de jogar flores no mar, o 

ato de se posicionar diante da imagem de Iemanjá, o ritual de toque da água da praia. Também 

é expressiva a imagem de filhas de santo que dançam em comparação ao reduzido número de 

filhos de santo que bailam. O número de sonoras com mulheres também é maior em relação à 

sonora com homens, tanto na segunda matéria exibida no telejornal, analisada a seguir, quanto 

no fala-povo.  

Vallado defende que a crença no atributo de mãe pelos devotos de Iemanjá, no 

Brasil, fortaleceu o sincretismo entre o orixá dos cultos afro e a santa católica, Nossa Senhora, 

fato que se intensificou, no país, com o surgimento da umbanda a partir dos anos 1930. Ele 

lembra que o culto à Iemanjá ocorre sempre em relação ao calendário de festas populares que 

homenageiam Nossa Senhora. Em Salvador, Iemanjá estaria associada à Nossa Senhora das 

Candeias; em Recife, à Nossa Senhora do Carmo; em Porto Alegre, à Nossa Senhora dos 

Navegantes; em São Paulo, à Nossa Senhora da Conceição (VALLADO, 2011). 

Esse não é o entendimento de Oderp Serra e com o qual concorda-se aqui. Para o 

autor, ao contrário das outras festas de largo em Salvador como a de Santa Bárbara, a de 

Nossa da Conceição da Praia, a de Nosso Senhor do Bonfim, sincretizado com Oxalá, a Festa 

de Iemanjá não tem concorrência com santo católico e se caracteriza por ser de origem afro-

brasileira. De acordo com Serra (2009, p. 102), ela se destaca “[...] por se a única entre as 

congêneres centrada de forma expressa e exclusiva em atos do culto afro-brasileiro: a do 

Presente da Mãe d'Água, no Rio Vermelho, no dia dois de fevereiro.” 

A representação do som dos tambores sagrados dos cultos afro-brasileiros compõe 

a segunda trilha sonora da reportagem, a única instrumental. Ouve-se o toque forte e rápido 

                                                           
379 A forma de Iemanjá como sereia é popular no Brasil, sendo representativa da figura Rainha do Mar, protetora 

dos pescadores. De acordo com Armando Vallado (2011), esse tipo de iconografia evoca não somente a 

figura da sereia europeia, mas também a de origem africana, conforme mitologia que assim descreve as 

sereias do mar e dos rios de Angola.  
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dos atabaques ecoando na narrativa e impondo velocidade na sequência de 16 frames que vão 

aparecer como fotografias, no estilo videoclipe380. Em geral, são planos próximos, médios, 

detalhes e grandes planos que mostram mulheres em momento de oração, imagens de 

Iemanjá, de cestos de flores, toque de tambores e também a construção iconográfica com a 

inserção de uma flor vermelha próxima à câmera, com cenário, ao fundo, tomado por 

participantes da Festa de Iemanjá, na praia do Rio Vermelho. Esta imagem sugere uma 

espécie de brinde à Iemanjá com rosa vermelha. Outra imagem que se destaca pelo ícone da 

rosa vermelha é o grande plano que exibe a representação da devoção feminina sob o frame 

de uma mulher branca, de cabelo ruivo e preso, tendo uma mecha solta que desce pelo 

pescoço; essa mulher está com olhos fechados, enquanto toca com os lábios uma rosa 

vermelha que tem nas mãos. Uma das mãos, com unhas compridas em tom claro e esculpidas 

por manicure, cobre a rosa vermelha. Ela usa brincos de estilo étnico, conforme reprodução da 

imagem abaixo, que, na narrativa, aparece sete frames antes da sequência de imagens da 

construção imagética da rosa vermelha (Foto 23). 

 

Foto 23 - Fragmentos de sequência de imagens cobertas por som de atabaques em 

formato de videoclipe 

    
Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

Nos terreiros tradicionais de candomblé do panteão nagô, a cor vermelha381 não é 

vinculada à Iemanjá, que está no grupo de orixás do elemento água. O colar dos filhos de 

santo de Iemanjá é feito de contas de cristal transparente incolor na cor verde-claro. As cores 

das roupas desse orixá são branco, azul-claro, verde-claro e rosa. As cores fortes são proibidas 

(LÉPINE, 2011). Possui ritmo próprio de tambores como o ijicá, jincá ou jinká, sendo um 

toque de origem dos candomblés de nação jeje, mas muito utilizado nos candomblés de nação 

                                                           
380 De acordo com Lenira Alcure (2011, p. 131, grifo da autora), “[...] a velocidade normal da imagem de TV é 

de 30 frames por segundo. Imagens com menos de um segundo são quase imperceptíveis, mas às vezes, em 

clipes, as frações de segundo são usadas (20 frames, por exemplo).” 

 
381 A cor vermelha é associada, por exemplo, ao orixá feminino Iansã, conforme explicação do alabê Ivan Ayrá, 

em entrevista realizada no Terreiro Ilê Axê Opô Afonjá. 
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ketu, acompanha também a dança dos orixás Ogum, Xangô, Oxóssi e Nanã, conforme Xavier 

Vatin (2005). Esse toque de atabaques é mais cadenciado.  

O momento videoclipe da narrativa, marcadamente acelerado, com inserção de 

sequências de imagens na velocidade fast (rápido), difere do ritmo lento da narrativa, cujas 

imagens aparecem no modo câmera lenta (slow). Em geral, a narrativa textual é preenchida 

por uma sequência de quadros com diferentes aspectos da Festa de Iemanjá, no Rio 

Vermelho: entrega de oferendas, rituais de pessoas que lançam flores ao mar, em estado de 

oração, grupos de filhos e filhas de santo que dançam na praia, imagens de réplicas de 

Iemanjá enfeitadas de flores, oferendas com arranjo de flores, perfumes, sabonetes, saída dos 

barcos com oferendas, carregadores de cestos com oferendas, filas de devotos e multidão na 

praia.  

De acordo com a narração do repórter, passado o momento de repressão, a crença 

em Iemanjá se popularizou, ampliando, fortemente, o número de seguidores e de pessoas que 

a homenageiam.  

OFF REPORTAGEM: A devoção à Rainha do Mar cruzou o oceano e desembarcou 

na Bahia. No novo mundo, descoberto e dominado por homens brancos, o 

sincretismo ajudou a fortalecer a fé na deusa africana. Durante o século de 

perseguição as manifestações religiosas do povo negro, Iemanjá foi associada à 

Nossa Senhora, um disfarce para confundir os repressores e preservar o culto.  

Hoje, a senhora das águas salgadas está entre os orixás mais queridos e 

reverenciados. Dos terreiros de candomblé, espaço sagrado para os seguidores, o 

ritual se popularizou. Ganhou as ruas, a areia das praias, o mar da Bahia. 

(Informação verbal)382. 

 

A referência na narrativa de culto afro-brasileiro é a do candomblé baiano, no 

entanto, poucas imagens de terreiros de candomblé são vistas na reportagem, e na cobertura 

da Festa de Iemanjá, de um modo geral. Na narrativa mítica e de origem da Festa de Dois de 

Fevereiro, encontrou-se somente duas imagens de terreiros de candomblé, conforme 

reprodução abaixo: 

 

Foto 24 - Imagens internas de terreiros de candomblé da Bahia  

  
Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

                                                           
382 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia 

em 2/2/2012. 
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Outro aspecto que chama atenção é que o candomblé é o referencial na narrativa 

audiovisual. O que significa que os diferentes grupos de cultos afro-brasileiros, que 

participam da festa, se tornam representações televisivas de terreiros de candomblé. A 

diversidade de religiões de matriz africana na Bahia é silenciada nas narrativas, produzindo 

equívocos e falta de sincronia entre texto e imagem quando a narrativa textual se refere a 

candomblé e a imagem mostra a umbanda. Notou-se, ainda, que a palavra umbanda não é 

citada na produção audiovisual analisada (Foto 25).   

 

Foto 25 - Imagens de manifestações de cultos afro-brasileiros 

   
Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

Os terreiros tradicionais de candomblé não participam da Festa de Iemanjá. 

Segundo alabê Ivan Ayrá, em geral, as Casas realizam seus rituais, ou seja, a entrega do 

presente de Iemanjá, em cerimônias próprias. O Axé Opô Afonjá oferece o presente aos 

orixás Iemanjá e Oxum, em novembro, por ocasião do encerramento do ciclo de festas. A 

oferenda é feita na Bahia de Todos os Santos, com saída do Terminal do Francês, próximo ao 

Mercado Central. Na avaliação do iniciado, o fato de o lado profano da festa se sobressair 

mais que o sagrado contribuiu para o afastamento dos terreiros tradicionais de candomblé.  

Porque antes a coisa era aí, tinha o profano sim, mas a [...] o importante era ir fazer a 

adoração, o louvor àquela divindade. Depois disso, se fazia roda de samba, que 

também é uma coisa ligada a terreiros, aí tinha bebida, aquela coisa e tal. E hoje me 

parece que o profano, o outro lado da festa se tornou muito mais importante do que a 

questão da fé e da religiosidade. Eu acho que é isso que faz os terreiros tradicionais 

se afastarem. (Informação verbal)383. 

 

A pesquisa Mapeamento de Terreiros em Salvador realizada entre 2006 e 2007 

aponta que “[...] a maioria dos candomblés se auto-identifica como pertencente à nação ketu 

(57,8%), vindo em seguida os da nação angola (24,2%), jeje (2,1%) e ijexá (1,3%)” 

(SANTOS, 2006, p. 16). Os dados disponibilizados pela internet revelam, ainda, que foram 

localizados somente 20 terreiros de umbanda e que esse número era maior em 1981, quando 

havia na cidade de Salvador 50 terreiros dessa matriz (ANEXO YY). Para Jocélio Santos 

                                                           
383 Trecho extraído de entrevista com Ivan Ayrá realizada no Terreiro Ilê Axê Opô Afonjá, em 19/11/2014. 
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(2006, p. 18), o fortalecimento do “[...] discurso da tradição e da identidade negra no espaço 

público soteropolitano favoreceu os candomblés considerados tradicionais.”  

Não se tem a pretensão de discutir aqui as matrizes de religiões afro-brasileiras, 

questão que extrapola os objetivos desse estudo, mas se observou, na análise, que 

homenagens à Iemanjá são protagonizadas na Festa de Dois de Fevereiro por cultos religiosos 

cujas manifestações e expressões religiosas apresentam-se de modos diversos ou são 

expressões ressignificadas em relação àqueles terreiros de candomblé convencionalmente 

definidos, segundo literatura especializada, como sendo tradicionais pela origem ancestral 

africana384. É o caso, por exemplo, da imagem da Iemanjá com característica iconográfica 

mais europeia que africana, que se sobressai na narrativa visual. São réplicas de Iemanjá que 

predominam nos terreiros de umbanda com as seguintes características, de acordo com 

observações de Vallado (2011, p. 38) e aqui retomadas: “[...] branca, de cabelos longos negros 

e lisos, usa vestido azul de mangas longas, trazendo na cabeça um diadema em forma de 

estrela.” Somente na primeira reportagem exibida no Bahia Meio Dia, verificou-se que sete 

frames da Iemanjá europeia aparecem na narrativa, conforme reprodução abaixo, salientando 

que o primeiro quadro copiado é mostrado duas vezes na mesma narrativa (Foto 26).  

 

Foto 26 - Reprodução de imagens de réplicas de Iemanjá exibidas em reportagem 

   

   

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

A narrativa textual enfatiza o sincretismo como estratégia de resistência de 

africanos de afro-brasileiros nos anos de perseguição à religião dos orixás.  

OFF DA REPORTAGEM: A devoção à Rainha do Mar cruzou o oceano e 

desembarcou na Bahia. No novo mundo, descoberto e dominado por homens 

brancos, o sincretismo ajudou a fortalecer a fé na deusa africana. Durante o século 

de perseguição as manifestações religiosas do povo negro, Iemanjá foi associada à 

                                                           
384 Participou-se da Festa de Iemanjá, em 2/2/2012, na condição de observadora, e verificou-se que também estão 

presentes no evento cultos religiosos como a umbanda.  
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Nossa Senhora, um disfarce para confundir os repressores e preservar o culto. 

(Informação verbal)385.  

 

O culto aos orixás na Bahia, seus rituais, orikis, oferendas, sacrifícios, danças e 

transes mediados pelos tambores sagrados, está na base da cultura afro-brasileira tornando-se 

fonte de inspiração para o campo das artes. As quatro músicas que servem de trilha sonora são 

mostra da criatividade e da riqueza no campo da música. A segunda trilha é a interpretação de 

Maria Bethânia na canção Yá Yá Massemba, de autoria de Roberto Mendes e Capinam. O 

trecho da canção que se ouve na narrativa audiovisual está destacado em negrito na 

reprodução da letra abaixo acompanhada das imagens que aparecem somente com o refrão “Ê 

semba ê/Samba á/O Batuque das ondas/Nas noites mais longas/Me ensinou a cantar/Ê semba 

ê.” (Informação verbal)386 (Foto 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
385 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2012. 

 
386 Trecho extraído da edição sobre a Festa de Iemanjá veiculada no telejornal Bahia Meio Dia, pela TV Bahia, 

no dia 2/2/2102. 
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Foto 27 - Reprodução da sequência de imagens da reportagem com trilha sonora da 

canção Yá Yá Massemba  

 

 

 

 

Que noite mais funda calunga 

No porão de um navio negreiro 

Que viagem mais longa candonga 

Ouvindo o batuque das ondas 

Compasso de um coração de pássaro 

No fundo do cativeiro 

É o semba do mundo calunga 

Batendo samba em meu peito 

Kawo Kabiecile Kawo 

Okê arô oke 

Quem me pariu foi o ventre de um navio 

Quem me ouviu foi o vento no vazio 

Do ventre escuro de um porão 

Vou baixar o seu terreiro 

Epa raio, machado, trovão 

Epa justiça de guerreiro 

Ê semba ê 

Samba á 

O Batuque das ondas 

Nas noites mais longas 

Me ensinou a cantar 

Ê semba ê 

Samba á 

Dor é o lugar mais fundo 

É o umbigo do mundo 

É o fundo do mar 

No balanço das ondas 

Okê aro 

Me ensinou a bater seu tambor 

Ê semba ê 

Samba á 

No escuro porão eu vi o clarão Vou 

aprender a ler 

Pra ensinar os 

Do giro do mundo  

Que noite mais funda calunga 

Compasso de um coração de pássaro 

No porão de um navio negreiro 

Que viagem mais longa candonga 

Ouvindo o batuque das ondas 

No fundo do cativeiro 

É o semba do mundo calunga 

Batendo samba em meu peito 

Kawo Kabiecile Kawo 

Okê arô oke 

Quem me pariu foi o ventre de um navio 

Quem me ouviu foi o vento no vazio 

Do ventre escuro de um porão 

Vou baixar o seu terreiro 

Epa raio, machado, trovão 

Epa justiça de guerreiro 

Ê semba ê ê samba á 

é o céu que cobriu nas noites de frio 

minha solidão 

Ê semba ê ê samba á 

é oceano sem fim, sem amor, sem irmão 

ê kaô quero ser seu tambor 

Ê semba ê ê samba á 

eu faço a lua brilhar o esplendor e clarão 

luar de luanda em meu coração 

umbigo da cor 

abrigo da dor 

a primeira umbigada massemba yáyá 

massemba é o samba que dá 

meus camaradas!387 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

A terceira e quarta trilhas utilizadas na narrativa audiovisual são duas músicas do 

grupo Os Tincoãs, inicialmente com o Canto Pra Yemanjá, com a primeira estrofe “Vou 

cantar pra yemanjá/Dona das ondas do mar/” (Informação verbal)388 conduzindo as cenas, 

sem voz over. A canção Na Beira do Mar é a última narrativa sonora, encerrando a 

reportagem, cuja letra reproduzida, segue abaixo, acompanhada das respectivas imagens: 

                                                           
387 A versão da canção utilizada na narrativa audiovisual do Bahia Meio Dia faz parte do show de Maria 

Bethânia, intitulado Brasileirinho, do ano de 2004. Vídeo do concerto musical está disponível no Youtube 

(Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=CshfdZy8hJM&list=RDCshfdZy8hJM#t=43>). 

 
388 Versão da música Canto Pra Yemanjá, com Os Tincoãs pode ser encontra no site Letras (Disponível 

em:<http://letras.mus.br/os-tincoas/1869355/>). 

http://letras.mus.br/os-tincoas/1869355/
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Foto 28 - Reprodução de imagens cobertas pela trilha sonora Na Beira do Mar  

 

 

 

 

Na beira do mar 

Chamarei yemanjá 

Zumbi, ogum, vodum, erum, ilê 

oro 

No azul do mar 

Clamarei, ó yemanjá! 

Olhai, mãe santa, 

Meu canto de dor 

Feito em seu louvor 

Yemanjá, yemanjá iê 

Yemanjá iê, yemanjá 

Escutai meu clamor 

Yemanjá, aliviai minha dor 

Uô, uô, uô ai meu pai xangô! 

Uô, uô, uô minha mãe yemanjá! 

Valha-me! uô, uô, uô 

Ó, ilê, ilê, ilê... 

Uô, uô, uô... 389 

 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição 2/2/2012. 

 

A segunda reportagem é apresentada no terceiro bloco e tem por autoria a mesma 

repórter que faz parte da cobertura da festa na praia do Rio Vermelho. A reportagem está 

inserida no terceiro bloco, sendo anunciada pela própria jornalista, logo após a sua 

participação ao vivo, quando narra e entrevista mãe e filha de santo durante ritual de oferenda 

para Iemanjá, já anteriormente analisado. Possui a seguinte estrutura: off, duas sonoras, off, 

uma sonora, off, passagem, uma sonora, off, sonora, imagens com trilha sonora de atabaques. 

A reportagem acompanha as homenagens à Iemanjá nas primeiras horas do dia 

dois de fevereiro. “Nós acompanhamos tudo bem antes do sol nascer. Veja na reportagem.” 

(Informação verbal)390, diz a repórter ao assegurar o papel do jornalista de testemunha dos 

                                                           
389 Versão da canção Na Beira do Mar, com Os Tincoãs, pode ser encontrada no site Letras (Disponível 

em:<http://letras.mus.br/os-tincoas/1869352/>).  

 
390 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de Iemanjá, edição de cobertura exibida pelo Bahia Meio Dia 

em 2/2/2012. 

http://letras.mus.br/os-tincoas/1869352/
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fatos. Conclui a cabeça da reportagem com um chamamento para o vídeo exibido no 

momento em que fica suspensa a transmissão ao vivo da festa. A sequência de imagens 

começa com planos abertos com imagens noturnas e pessoas que já se encontram no Rio 

Vermelho nas proximidades do caramanchão e na orla urbana do bairro para homenagens e 

encontros. Plano americano mostra pessoas que vão depositar flores nos cestos das oferendas. 

Em seguida, plano próximo com imagem de muitas rosas e flores e grande plano em zoom in, 

que mostra detalhe da cesta de flores, com oferendas, um retrato e uma pequena boneca (Foto 

29). 

 

Foto 29 - Reprodução de fragmentos de reportagem sobre a Festa de Iemanjá 

  

  

 

OFF: Ainda era madrugada 

e já tinha fila em frente à 

colônia de pescadores do 

Rio Vermelho. 

Toda essa gente mantém 

viva a tradição de encher 

os balaios com presentes 

para Iemanjá. 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

Ao contrário da reportagem anterior, o som ambiente predomina nessa narrativa. 

Burburinho, vozes, risos, gritos, urros, cantos, atabaques, pandeiros, agogôs, foguetes e o som 

das ondas formam uma espécie de sinfonia de sonoridades captadas pelas câmeras de 

televisão. Registre-se que a narrativa textual, ao configurar o off da repórter, se refere ao som 

dos atabaques de terreiros de candomblé enquanto são exibidas imagens de ritual de dança de 

terreiro de umbanda. Segundo Prandi (1991), a umbanda, religião brasileira híbrida, originada 

dos candomblés em entrecruzamentos com o espiritismo e o catolicismo, também poderia ser 

classificada como vertente do candomblé no sentido ampliado, desde que o significado de 

candomblé não ficasse restrito à matriz nagô da Bahia. O culto ao orixá Iemanjá, ressalta o 
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autor, vai se tornar conhecido nos estados da região Sul e Sudeste com a umbanda, no entanto, 

prevalece concepção de orixá como sendo o do candomblé baiano (Foto 30). 

 

Foto 30 - Reprodução de imagem de umbanda representada como imagem de 

candomblé391  

 

E o som do atabaque que vem dos 

terreiros de candomblé. 

 

 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

O registro de modos de homenagem à Iemanjá integra o roteiro da narrativa 

audiovisual, sendo observadas nas imagens, velas na praia, o primeiro grupo que chegaria de 

madrugada, o amanhecer no Rio Vermelho e as filas para entregar as flores no caramanchão. 

A qualidade de Iemanjá como orixá-mãe, ligando-a ao sentimento de emoção que toma conta 

dos seguidores da divindade durante a festa, também é marca da narrativa. Com um olhar 

mais detido sobre a passagem da repórter observa-se que, durante o ritual de entrega dos 

presentes, as pessoas costumam jogar água de alfazema sobre as rosas e também sobre elas. O 

momento pode ser acompanhado por gestos de encantamento, ou seja, gestos de fé. Na 

narrativa é possível ver, brevemente, gesto da liturgia dos cultos afro-brasileiros e gestos 

católicos, lado a lado. Uma cena, que se desenrola por trás da repórter, durante sua fala-

apresentação para a câmera, registrando seu recado para o receptor na passagem, marca do 

telejornalismo que carimba a autoria da narrativa, é reveladora da diversidade de gestos de fé 

no mesmo espaço sagrado-profano, ou seja, o caramanchão. Mas os gestos somente são 

captados pelas lentes da câmera, que não explora o movimento de expressão corporal da fé 

religiosa no momento da entrega do presente para a deusa africana-brasileira. Reproduz-se, a 

seguir, a passagem em dois frames, realizada com movimento de câmera, para chamar 

atenção ao segundo frame, no qual se vê duas mulheres ao fundo: uma veste verde claro e a 

outra, branco, as cores de Iemanjá. Ambas fazem os gestos de encantamento: a de verde, o 

gesto de encantamento de culto de orixás, a segunda, o do culto católico (Foto 31).  

 

                                                           
391 Analisou-se essa imagem com o auxílio do alabê Ivan Ayrá do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá.  
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Foto 31 - Reprodução da passagem da segunda reportagem exibida durante cobertura 

da Festa de Iemanjá 

 

PASSAGEM DA REPÓRTER: Quem não leva a 

oferenda de barco tem a opção de entregar o 

presente aqui no caramanchão. O barracão de 

madeira coberto com palha de coqueiro recebe mais 

de trezentos balaios até o final da tarde. E eles são 

banhados com água de cheiro. Aqui fica também o 

presente especial para Iemanjá. Este ano, uma 

escultura feita por artistas plásticos baianos a 

pedido dos pescadores. 

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 2/2/2012. 

 

A narrativa audiovisual tem cinco sonoras, sendo três com empresárias, de pele 

clara, uma com educadora de pele escura e uma com pescador também de pele escura. 

Portanto, os critérios cor de pele clara e o gênero feminino prevalecem entre os escolhidos 

para entrevistas e inserções de falas na narrativa. A fala seguida de expressão de emoção e 

choro estão explícitas na sonora da primeira empresária e na do pescador. Este último é o 

único com fala que sugere, na narrativa, a participação de um representante da categoria 

profissional dos pescadores em toda a emissão analisada. A última sonora ressalta o 

sincretismo religioso, a partir de uma mulher que se diz católica, mas participa da festa 

pedindo axé para o orixá. 

Enfim, essas análises são exemplos vivos de narrativas audiovisuais que dão 

visibilidade às manifestações artístico-culturais para cumprir agenda de notícias, mas sem um 

real compromisso com os plurais níveis de ressignificação demandadas por tais textos 

audiovisuais. Trata-se, assim, de repertório noticioso fragmentado da realidade mais com 

propósitos comerciais que de comprometimento com a cultura popular, mas que aponta 

caminhos de observação quanto às mobilidades e salvaguardas; e foi justamente este norte do 

pensamento que conduziu essa pesquisa. 
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7 CANDOMBLÉ E MINA NO TELEJORNALISMO: vozes, imagens e sonoridades 
 

Que será que vai acontecer? 

As velhas estão morrendo ou estão doentes. 

A Casa das Minas vai se acabar. 

Os voduns dizem que a Casa das Minas não vai acabar. 

(FICHTE, 1987, p. 176)392. 

 

Foram analisadas nesta pesquisa onze (11) narrativas audiovisuais sobre 

candomblé e tambor de mina, dentre as quais uma cobertura especial de festa popular 

consagrada ao orixá Iemanjá, difundidas em dois telejornais com alcance nos estados 

localizados nas extremidades da região nordeste do Brasil: Bahia e Maranhão. 

Os telejornais Bahia Meio Dia e JMTV – 1ª Edição exibidos pela TV Bahia e TV 

Mirante, respectivamente, ocupam o mesmo horário dos programas noticiosos na grade de 

programação destinada ao telejornalismo local pela Rede Globo. Os programas possuem 

formato similar como horário de veiculação entre o final da manhã e o início da tarde, duração 

de 45 minutos, arquitetura de quatro blocos, apresentação por um casal de jornalistas393 a 

partir de uma bancada de estúdio de televisão, entradas ao vivo de repórteres, quadros fixos 

com previsão do tempo, agenda cultural e blocos com reportagens sobre violência, trânsito, 

educação, saúde, direitos, comportamento, etc. Muitas das temáticas apresentadas aparecem 

como demandas populares, ou seja, como reivindicações originárias das classes populares. 

Compreende-se que demandas populares estão relacionadas à realidade sócio-político-

econômico-cultural do Brasil, considerando-se que no país, em geral, e nos estados da região 

nordeste, em particular, prevalece a ausência e ou a precariedade de políticas públicas. Nesse 

contexto, a televisão assume, por intermédio do telejornal, o papel de aliado de primeira hora 

do cidadão, passando a formatar tais reivindicações como cobrança midiática em busca de 

solução para os problemas do cotidiano das classes populares. 

Essa estratégia das emissoras afiliadas da Rede Globo, em geral, se configura 

também no modo de apresentação dos telejornais. O Bahia Meio Dia, por exemplo, usou em 

2011, no encerramento de cada escalada o slogan “O telejornal que está dentro da comunidade 

e sempre ao seu lado.” (Informação verbal)394 O JMTV – 1ª Edição encerrou de modo menos 

aproximado, limitando-se a chamar a atenção do espectador para manter-se sintonizado com o 

                                                           
392 Excerto do texto Prata Jardim. 

 
393 O JMTV – 1ª Edição também tem muitas edições conduzidas por apenas um apresentador, conforme se 

observou nos anos de 2011, 2012 e 2013. Ao contrário, o Bahia Meio Dia mantém a bancada com dois 

apresentadores. 

 
394 Trecho extraído das escaladas das edições de 15/11/2011 e 12/11/2011 do telejornal Bahia Meio Dia.  
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telejornal ao afirmar Agora no JMTV ou Veja agora no JMTV395. Assim como o telejornal 

baiano, o programa maranhense divulga-se no agendamento das próprias reportagens sobre 

demandas populares como espaço de jornalismo comunitário. 

Os telejornais também destinam espaço, em geral no último bloco do programa, 

para as narrativas audiovisuais sobre manifestações e expressões artístico-culturais, sendo que 

o Bahia Meio Dia se distingue do JMTV – 1ª Edição por ter sempre a cada edição um grupo 

musical, cantor ou cantora na condição de convidado do programa. No encerramento dos 

blocos, o convidado canta um trecho de música, mediado pelos apresentadores, e, ao final, é 

feita uma entrevista sempre intercalada por trechos musicais. 

Em termos de condições técnicas, de logística e de tecnologia, a TV Bahia 

sinalizou mudanças recorrendo à instalação de estúdio glass396 com visão panorâmica e 

inserções ao vivo de diferentes pontos da cidade, a partir de 2013. A infraestrutura também 

permitiu ao telejornal investir em produções mais elaboradas na cobertura de eventos culturais 

populares como a que se assistiu no dia 13 de junho de 2013: uma abordagem sobre tradições 

festivas dedicadas a Santo Antônio incluiu reportagem com entrada ao vivo do Pelourinho, 

em Salvador, apresentação de grupo de coral convidado pelo programa e tomadas aéreas do 

concerto musical como prévia do evento que ocorreria na programação cultural naquela data. 

Com experiência na cobertura de carnaval, programa anual que faz parte da 

produção da Rede Globo, a TV Bahia procura acompanhar a efervescência cultural do estado, 

prevalecendo, no entanto, o entendimento de cultura como expressão festiva. Para o diretor de 

jornalismo daquela emissora, o estado da Bahia se caracteriza pela cultura considerada por ele 

como sendo muito forte. 

Referência para o Brasil e, consequentemente, para a região nordeste, a Bahia tem 

sido, historicamente, berço de significativos movimentos e expressões artístico-culturais. 

Alguns fenômenos mapeados e difundidos, como dados oficiais sobre o perfil cultural de 

estados, auxiliam na compreensão do perfil cultural midiático da Bahia, tal a projeção e a 

repercussão cultural desse estado na imprensa. O número de estabelecimentos de cultura – 

bibliotecas, teatros, centros comunitários de artesãos, etc. – são expressivos na Bahia em 

comparação com os do Maranhão. Nesse estado, são 5,9 estabelecimentos de cultura para 

                                                           
395 Tomaram-se por base edições dos telejornais exibidas nos anos de 2011, 2012 e 2103. 

 
396 O estúdio glass possui paredes de vidro que oferecem visão panorâmica da cidade e luminosidade natural. O 

projeto tem sido implantado pelas afiliadas da Rede Globo de Televisão em substituição à técnica de chroma 

key, ou seja, as telas de fundo verde ou azul usadas para aplicação de efeitos de pós-produção com a 

sobreposição de imagens (ANEXO HH). 
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cada 100 mil habitantes. Na Bahia, são 6,3 para 100 mil. O estado da Bahia possui 924 

estabelecimentos públicos de cultura, o Maranhão, 375. A quantidade de bibliotecas por 10 

mil habitantes é de 0,3 para cada um dos estados. Em números absolutos são 220 bibliotecas 

públicas no Maranhão e 441 na Bahia. Em 2006, foram patrocinados 440 grupos de cultura, o 

que equivale a 0,7 por 10 mil habitantes, no Maranhão. Na Bahia, foram 723 grupos culturais 

ou 0,5 por 10 mil habitantes397.  

A relação entre a afiliada da TV Globo na Bahia e os grupos culturais é 

considerada muito forte pelo diretor de jornalismo daquela emissora. Ele se refere ao campo 

cultural especialmente em relação ao teatro, música, literatura. “Todos os grandes artistas de 

todos os ramos, os cantores estão ligados na gente, né? Na área do teatro, na área da música, 

[...] essa área sempre foi abordada.” (Informação verbal)398, afirma Roberto Appel.  

No Maranhão, o diretor de jornalismo da TV Mirante revela a proximidade com 

grupos representativos da cultura popular e diz que se deu conta do interesse da população por 

manifestações da cultura popular como os grupos de bumba meu boi, as festas de santos, 

incluindo o que ele chama de festas espíritas ou candomblé, referindo-se aos cultos de origem 

afro-maranhense. Por esse motivo, o diretor considera que cultura popular é pauta recorrente 

nos telejornais daquela emissora.  

Aqui as festas não param, porque aqui há uma cultura enraizada de uma tal maneira 

que aquilo é uma religião para as pessoas. O Carnaval é uma religião para o carioca 

na época do Carnaval. O Boi é todo dia para o maranhense. Ele cultua aquele Boi 

diariamente, Então, aqui batizado de um Boi, festa na...e o dia também, ele é 

ecumênico. E eu cada vez mais torno o jornal ecumênico, porque aqui você tem de 

tudo também o dia inteiro, aquelas festas espíritas...né, Candomblé, tem de tudo, né. 

Tem no Maranhão tem de tudo e a gente não pode ficar fora disso. (Informação 

verbal)399. 

 

As características do perfil cultural dos dois estados nordestinos e a percepção dos 

diretores de jornalismo, sobre a relação entre a emissora de televisão e o campo cultural, 

revelam tanto relações e ideias de cultura como poder e moeda de troca no mercado cultural 

                                                           
397 As informações sobre estabelecimentos culturais são relativas ao ano de 2006 e fazem parte do banco de 

dados de dois órgãos do governo brasileiro: IPEA e IBGE. No IPEA, as informações estão disponíveis no 

link 

<http://www.ipea.gov.br/presenca/index.php?option=com_content&view=article&id=30:cultura&catid=5&It

emid=22>. (ANEXO ZZ). O documento do IBGE intitulado Perfil dos Municípios Brasileiros - Cultura, 

2006 está disponível no link 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/cultura2006/cultura2006.pdf>. 

 
398 Trecho de entrevista com o diretor de jornalismo da TV Mirante, Roberto Prado realizada no dia 15/08/2013, 

na sede da TV Mirante. 

 
399 Trecho de entrevista com o diretor de jornalismo da TV Mirante, Roberto Prado realizada no dia 15/08/2013, 

na sede da TV Mirante. 
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de uma dada formação social. Tal entendimento toma como pressuposto que, no caso da TV 

Bahia, prevalece a relação com teatro, literatura e, principalmente, música, delimitando, nas 

especificidades do telejornalismo, no formato emissão diária (segunda a sábado), o lugar das 

manifestações e expressões dominantes da cultura em comparação aos grupos que estão fora 

do mercado cultural, quer seja por falta de patrocínio ou financiamento público ou privado ou 

das duas formas de custeio. 

No caso da TV Mirante, a relação também mediada pelo mercado cultural – por 

sua vez, pode-se dizer que é menos dinâmico em relação ao estado da Bahia, de acordo com 

os indicadores socioculturais já mencionados – envolve segmentos representativos da cultura 

popular, principalmente, os que já alcançaram visibilidade como alguns grupos de bumba meu 

boi que foram reorganizados, segundo critérios institucionalizados de níveis de classificação 

do mais expressivo para o menos expressivo. Para compreender a cultura popular na história 

recente do Maranhão é necessário retomar alguns fatos como a institucionalização da cultura 

popular, a partir da segunda metade dos anos 1990, às perseguições e discriminações sofridas 

por integrantes da cultura popular e a estratégia de enaltecimento da cultura europeia. 

Na segunda metade dos anos 1990, ocorre um processo de institucionalização da 

cultura popular e, desse modo, algumas festas populares passaram a seguir um calendário de 

eventos determinados pelo governo. Nesse cenário, o governo passou a atuar como 

organizador da cultura popular, sendo o principal contratante dos grupos de manifestações 

populares como os de bumba meu boi, submetidos, desde então, ao controle governamental 

mediante um cadastro classificatório. Segundo critérios técnicos oficiais, foi definida uma 

ordem decrescente de importância das brincadeiras para o pagamento de cachês aos grupos 

que se apresentavam nas festas de largo. Com base nesse levantamento, os grupos de bumba 

meu boi, por exemplo, foram classificados e enquadrados em uma tabela de pagamento de 

cachê que reuniu os folguedos em quatro grupos: A, B, C e D. Os cachês mais elevados foram 

pagos aos pertencentes ao Grupo A. Os valores também foram diferenciados para os 

integrantes do mesmo grupo400.  

A história de grupos de bumba meu boi é marcada por perseguições e 

discriminações em um passado não muito distante do processo de institucionalização da 

cultura popular. Grupos de bumba meu boi – que também possuem ligação com tambor de 

mina, sendo organizados em homenagem a santos católicos e entidades do tambor de mina, 

como revelam toadas de Humberto do Maracanã – já foram impedidos de dançar no centro da 

                                                           
400 Essa análise faz parte da dissertação de mestrado desta pesquisadora. Para mais informações ver Silva (2008). 
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cidade de São Luís, onde residia a classe dominante. As perseguições a esses grupos 

envolviam repressão da polícia e, muitas vezes, a solução encontrada pelas lideranças era 

recorrer às personalidades das classes superiores para assegurar a continuidade das 

manifestações populares (SILVA, 2008). 

Historicamente, o enaltecimento da cultura europeia e, desse modo, a consequente 

tentativa de apagamento da cultura afro-brasileira na constituição de mitos que forjaram uma 

identidade maranhense, está situado no período do Brasil Imperial como capitalização da 

projeção nacional da literatura e, portanto, da produção intelectual, pelas classes dominantes 

(BARROS, 2010). Nesse contexto, surgiu a ideia de São Luís identificada como Atenas 

Brasileira, classificação atribuída pela classe dominante devido ao apogeu da intelectualidade 

local, cujos autores mantinham ligações com representantes da aristocracia maranhense no 

auge do crescimento econômico entre os anos 1780 a 1820 (LACROIX, 2008). Outra 

singularidade, no sentido de Maria de Lourdes Lacroix (2008), que se tornou mito, passando a 

ecoar nos espaços públicos, relaciona-se à ideia de fundação de São Luís pelos franceses, a 

única cidade brasileira nessa condição. De acordo com Lacroix, a valorização da fundação de 

São Luís pelos franceses revelou-se como mito, também originado pela elite intelectual em 

fins do século XIX, quando o estado viveu um declínio econômico, fazendo parte da 

estratégia de criação de uma identidade regional diferenciada na emergente República 

brasileira. 

As elites maranhenses, influenciadas pelas idéias e práticas francesas sopradas 

durante todo o século XIX, edificavam seus tempos de glória, delineando uma 

identidade assentada no orgulho de ser superior e singular, com ênfase ao traço 

cultural literário. [...] Os métodos do recém-instalado governo republicano incluíam 

feriados, cerimônias e heróis. No Maranhão, La Ravardière, suposto fidalgo francês, 

transformado em novo herói, passou a fundador da cidade, sendo subtraída de 

Jerônimo de Albuquerque Maranhão, o valente mestiço de português com índia - 

símbolo da incivilidade - a honra da fundação de São Luís. (LACROIX, 2008, p. 82-

83). 

 

O mito da fundação francesa401 da cidade foi transposto para a pintura de autoria 

do famoso artista plástico Floriano Teixeira402. A obra, conforme registra Lacroix, que faz 

                                                           
401 Segundo Lacroix (2008, p. 37), “[...] os únicos sinais de ocupação francesa são: o local onde aportaram e 

posteriormente escolhidos pelos lusitanos para a construção da cidade de São Luís; as improvisadas capelas, 

melhoradas pelos missionários portugueses e tornadas núcleos religiosos, perdurados até nossos dias; e o 

nome do Forte de São Luís, transposto pelos portugueses para a cidade.” A autora é referência sobre a 

questão da França Equinocial e a expedição francesa no Maranhão no período de 26 de julho de 1612 a 2 de 

novembro de 1615.   

 
402 O maranhense Floriano Teixeira foi importante pintor, desenhista, gravador e cenógrafo no século XX. 

Ilustrou livros do escritor Jorge Amado, dentre os quais: Dona Flor e seus Dois Maridos, A Morte e a Morte 
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parte da Pinacoteca do Palácio dos Leões, sede do governo estadual, foi encomendada pelo 

então governador do Maranhão José Sarney, no final dos anos 1960. “A tela Fundação da 

Cidade de São Luís viria cumprir a função das artes plásticas, da cultura visual, configurando-

se importante e eficaz quanto a História escrita.” (LACROIX, 2008, p. 117, grifo da autora). 

Assim como o então governador da Bahia, Antonio Carlos Magalhães, José 

Sarney também estabeleceu elos com grupos da cultura popular ao levar para o Palácio dos 

Leões, em 1965, o tambor de mina de Pai Jorge Itaci e grupo de bumba meu boi403 que se 

apresentaram nos jardins do palácio por ocasião da visita de marechal Castelo Branco, 

primeiro presidente da Ditadura Militar no Brasil (LIMA, 2003; FERRETTI, S, 2003). Para 

Antonio Barros (2010), esse evento e as comemorações oficiais, em 1962, dos 350 anos de 

São Luís são sinalizadores das relações de proximidade entre poder instituído e grupos da 

cultura popular afro-brasileira. 

As relações entre poder público e cultura popular afro-brasileira com 

característica de política clientelista são anteriores ao governo Sarney. Apurou-se que o 

clientelismo também esteve presente no governo de Antônio Euzébio Costa Rodrigues que foi 

prefeito de São Luís no período de 24 de abril de 1963 a 1° de julho de 1965. De acordo com 

relato da folclorista Zelinda Lima, na administração de Costa Rodrigues foi construído na 

Praça Deodoro um teatro de arena e uma concha acústica, onde se apresentavam os grupos de 

bumba meu boi e de tambor de crioula no período de São João. Naquela ocasião, segundo ela, 

apenas o povo, as classes subalternas, participava da festa404. 

O eurocentrismo por parte da classe dominante no Maranhão e a resistência dos 

sujeitos produtores da cultura afro-maranhense apontam a dimensão das lutas de classe 

sociais. A repressão institucional que limitava batuques de negros405, impediu apresentações 

de grupos de bumba meu boi no centro de São Luís, ou mais recentemente, os embates entre 

padres católicos e festeiros do Divino de terreiros de mina, não reduziram o processo criativo 

e a expansão das manifestações da cultura popular afro-maranhense como o tambor de mina, 

                                                                                                                                                                                     
de Quincas Berro D'Água, O Menino Grapiúna e o livro A Terra dos Meninos Pelados, do escritor 

Graciliano Ramos (ITAÚ CULTURAL, 2001). 

 
403 O relato é da folclorista Zelinda Lima (2003) em Boletim da Comissão Maranhense de Folclore. 

 
404 Informações fazem parte da dissertação de mestrado desta pesquisadora (SILVA, 2008). 

 
405 Matthias Assunção (2003) menciona a proibição de batuques de negros no Maranhão em documentos oficiais 

como o  Registro das Posturas da Câmara Municipal de Caxias. 
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festa do divino, bumba meu boi, servindo também de fonte de inspiração para as mais 

diversas expressões artístico-culturais. 

Pode-se dizer que o mesmo se dá no tocante às relações que giram em torno das 

manifestações do candomblé e do tambor de mina no espaço televisivo. De acordo com as 

narrativas audiovisuais mapeadas nesse estudo, lideranças e festas de largo tematizadas 

alcançaram o nível de conquista simbólica de espaços importantes na formação sociocultural, 

tornando-se, desse modo, pautas nos dois telejornais analisados, sem, no entanto, se 

desconsiderar os interesses de grupos populares e da televisão comercial. 

Os programas analisados pretenderam estabelecer relações de afinidades com o 

público das classes populares. Nesse sentido, para o telejornal, cultura popular se relaciona 

tematicamente aos diversos tipos de demandas, que rendem pauta de reivindicações dos atores 

sociais de bairros populares da capital e, ainda, de outros municípios dos estados. Conforme 

explica o diretor de jornalismo da TV Mirante, Roberto Prado, a cultura, na narrativa 

audiovisual exibida no jornalismo da emissora, tem analogia com as questões do cotidiano. 

“A gente fica muito em cima de cultura, em cima do factual, do dia a dia, do que está 

acontecendo, né, da situação, né. Vou falar na cultura estrutural, a parte estrutural da cultura: 

falta escola, não tem escola, está quebrado [...]” (Informação verbal)406. Aqui o entendimento 

de cultura relativo às classes populares significa audiência para as emissoras comerciais. As 

demandas populares tornadas notícias na televisão são contabilizadas em share, ou seja, o 

percentual de sintonizados em um programa da emissora em relação ao número total de 

televisores ligados. “[...] nós somos a maior audiência do Nordeste e somos uma das maiores 

audiências do Brasil. [...] nós temos um share na Segunda Edição407 de 80%, temos share na 

Primeira Edição408 de 70 e tantos por cento. Então, se as pessoas nos veem, é porque elas 

acreditam na gente.” (Informação verbal)409, justifica o diretor de jornalismo da TV Mirante. 

A pontuação de audiência e do share também foram ressaltados pelo diretor de jornalismo da 

TV Bahia, empresa integrante de uma rede de emissoras de televisão que se sobressai na 

                                                           
406 Trecho extraído da entrevista com o diretor de jornalismo da TV Mirante, Roberto Prado, em 15/8/2013, na 

sede da TV Mirante, na cidade de São Luís (Maranhão). 

 
407 O diretor de jornalismo da TV Mirante se refere ao programa JMTV-2ª Edição, exibido, às 19h15, na grade de 

programação da emissora.  

 
408 O diretor de jornalismo da TV Mirante se refere ao programa JMTV-1ª Edição, emissão que compõe o corpus 

desta pesquisa. 

 
409 Trecho extraído da entrevista com o diretor de jornalismo da TV Mirante, Roberto Prado, em 15/8/2013, na 

sede da TV Mirante, na cidade de São Luís (Maranhão). 
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região Norte e Nordeste do Brasil410. A diversificação de assuntos e a proximidade com o 

cotidiano das classes populares, segundo o diretor de jornalismo da TV Bahia, é o diferencial 

da emissora.  

 

Temos reuniões frequentes com líderes comunitários, queremos ouvir o que esses 

líderes comunitários têm para nos dizer, eles querem dizer que a gente tem que fazer 

educação, porque eles estão com dificuldades com o lixo lá, que o povo joga muito 

lixo ou eles têm dificuldades com relação à...à limpeza dos canais que provocam 

aqueles problemas todos ou eles querem que a gente faça mais ações educacionais. 

Muitas escolas têm promovido ações extremamente importantes nas... do ponto de 

vista da educação ou da valorização da cultura ou da música nos bairros. Então, você 

tem que ter essa abrangência. Quanto maior for essa sua relação com as 

comunidades e quanto maior for a sua visão para dar abrangência, ou seja, captar 

aquilo, né, satisfazer os anseios e expectativas, mais sucesso você vai ter. Então, 

você tem que ter um grupo treinado para ter olhos bem abertos para a movimentação 

e sair da Redação, ir ao encontro das pessoas nas ruas. Quer dizer, ter esse encontro 

para conseguir captar o jornalismo real, o povo real, fazer televisão real, aquilo que 

realmente está...que estiver acontecendo. (Informação verbal)411. 

 

Retoma-se a ideia de relação com a comunidade, frase comum nas falas dos 

diretores de jornalismo das duas emissoras, para situar as narrativas sobre candomblé e 

tambor de mina na grade de programação e no perfil dos telejornais da TV Bahia e da TV 

Mirante. Em relação às temáticas da mostra de reportagens selecionadas para esta pesquisa, 

pode-se dizer que se sobressaíram festas e eventos protagonizados por algumas lideranças do 

candomblé e do tambor de mina.  

No Maranhão, o telejornalismo da TV Mirante se reportou à Festa do Divino, 

sem, no entanto, relacioná-la à festa de terreiro de mina; destacou o lançamento de 

documentário sobre a Casa das Minas, aparecendo na narrativa como o sujeito de quem se 

fala, e nessa condição, tornou-se personagem secundário na reportagem; ressaltou a reforma 

do prédio da Casa das Minas em evento organizado pelo IPHAN; divulgou o concerto de 

musical de lançamento de CD da Casa Fanti-Ashanti, terreiro de Pai Euclides; solidarizou-se 

com os mineiros pela morte do babalorixá Jorge Itaci ou Jorge da Fé em Deus, dedicando uma 

reportagem especial sobre a morte do pai de santo.  

As reportagens do telejornalismo da TV Mirante têm em comum o olhar e a 

audição, portanto, vozes, sonoridades e imagens, distanciados dos terreiros de mina. A 

perspectiva que se ouve e que se vê é de quem registra fenômenos e pessoas celebrados tanto 

na festa quanto na perda (morte do babalorixá) como fragmentos de uma realidade que se 

                                                           
410 Toma-se por base informações da entrevista com o diretor de jornalismo da TV Bahia. 

 
411 Trecho da entrevista realizada com o diretor de jornalismo da TV Bahia, Roberto Appel, na sede da emissora, 

no bairro da Federação, em Salvador, Bahia, em 13/6/2013.   
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impõe, midiaticamente, enquanto registro cultural de protagonistas, que nas narrativas 

jornalísticas são negados, portanto, continuam sendo divindades culturalmente ignoradas no 

espaço midiático: os cultos aos voduns, aos orixás, aos encantados e suas manifestações e 

expressões da cultura popular afro-maranhense.   

 Na Bahia, o telejornalismo do Bahia Meio Dia referendou o sincretismo religioso 

e midiatizou orixás em festas de largo e lideranças do candomblé da nação nagô/iorubá. Duas 

personalidades do candomblé baiano já bastante conhecidas, e que se tornaram referência por 

intermédio da literatura especializada, Mestre Didi e Mãe Stella de Oxóssi, foram 

protagonistas de eventos culturais e, nesta condição, personagens de narrativas audiovisuais. 

São dois líderes cujas trajetórias de sacerdotes do candomblé estão assentadas no terreiro Opô 

Afonjá. Mestre Didi é filho de Mãe Senhora, importante líder daquele terreiro, e Mãe Stella 

que também foi iniciada por Mãe Senhora é atualmente a ialorixá do Opô Afonjá. As demais 

reportagens são festas de largo de culto a santos católicos que pontuam o sincretismo entre 

santos católicos e orixás do candomblé. Outra festa popular agendada foi a que homenageia o 

orixá Iemanjá, sendo o programa praticamente dedicado ao festejo. 

 

7.1 Vozes do Candomblé e do Tambor de Mina no telejornalismo 

 

As vozes do candomblé baiano e da mina maranhense contribuíram para a 

formação da cultura popular afro-brasileira em meio aos gritos de dor, de lutas e de crenças 

aos cultos dos orixás e dos voduns. Vozes que se espalharam por intermédio da produção do 

conhecimento de pesquisadores e de intelectuais; tornaram-se sujeitos de vozes em obras 

literárias, por exemplo, alcançando público diverso dos terreiros de candomblé e de mina, 

através de importantes obras da produção intelectual brasileira como os romances de Jorge 

Amado, cujas narrativas literárias foram reescritas em narrativas televisivas e 

cinematográficas. O mesmo se pode dizer, por exemplo, de outro autor baiano como Dias 

Gomes com a peça de teatro O pagador de promessas, escrita em 1960 e vencedora do prêmio 

Palma de Ouro, no Festival de Cannes de 1962, que se transcreve um trecho para realçar a 

questão do sincretismo. 

Padre: Candomblé?! 

 

Zé: Sim, é um candomblé que tem duas léguas adiante de minha roça. (Com a 

consciência de quem cometeu uma falta, mas não muito grave) Eu sei que seu 

vigário vai ralhar comigo. Eu também nunca fui muito de frequentar terreiro de 

candomblé. Mas o pobre Nicolau [o burro] estava morrendo. Não custava tentar. Se 

não fizesse bem, mal não fazia. E eu fui. Contei pra Mãe-de-Santo o meu caso. Ela 

disse que era mesmo com Iansan, dona dos raios e das trovoadas. Iansan tinha ferido 

Nicolau [...] pra ela eu devia fazer uma obrigação, quer dizer: uma promessa. Mas 

tinha que ser uma promessa bem grande, porque Iansan, que tinha ferido Nicolau 
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com um raio, não ia voltar atrás por qualquer bobagem. E eu me lembrei então que 

Iansan é Santa Bárbara e prometi que se Nicolau ficasse bom eu carregava uma cruz 

de madeira de minha roça até a Igreja dela, no dia de sua festa, uma cruz tão pesada 

como a de Cristo. 

 

Padre: (Como se anotasse as palavras) Tão pesada como a de Cristo. O senhor 

prometeu isso a  [...] 

 

Zé: A Santa Bárbara. 

 

Padre: A Iansan! 

 

Zé: É a mesma coisa... 

 

Padre: (Grita) Não é a mesma coisa! (Controla-se) Mas continue. (GOMES, 1962, 

p. 44-45). 

 

A voz de Zé do Burro, o personagem central de O Pagador de Promessas da peça 

de Dias Gomes, ecoa pela Salvador da atualidade e tem paralelo com vozes que estão nas 

narrativas audiovisuais do Bahia Meio Dia. Na reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara, a 

repórter acentua na sua fala a qualidade de Iansã, “[...] a divindade dos raios e ventos.” 

(Informação verbal)412. E a entrevistada que concede a sonora tem o mesmo entendimento de 

Zé do Burro quanto à Santa Bárbara e à Iansã, ao afirmar que “Eu sou devota das duas, que é 

a mesma pessoa.” (Informação verbal)413. No passado, a relação de conflito entre padres 

católicos e líderes de cultos afro-brasileiros, e também de alianças como nas irmandades, 

configuram-se na contemporaneidade como se verifica no embate entre Zé do Burro e o 

Padre, e nos relatos de líderes do candomblé e do tambor de mina. A ialorixá Mãe Stella tem 

sido apontada como uma das principais lideranças que criticam o sincretismo religioso. Para a 

ialorixá, o sincretismo do período colonial foi uma tática utilizada pelos africanos para 

assegurar a existência dos cultos aos orixás. De acordo com ela, “[...] o negro e seus 

descendentes se aproveitavam dos feriados religiosos dos cidadãos, dos senhores, para 

praticarem seus cultos. Com o tempo, foram se organizando, adquirindo terras, fundando 

comunidades religiosas e irmandades paralelas.” (PRETTO; SERPA, 2002, p. 31). Crítica do 

chamado sincretismo de justaposição, ou seja, a associação que é feita entre o santo católico e 

o orixá, Mãe Stella diz que as pessoas são livres para praticarem suas crenças religiosas, no 

entanto, defende que os rituais não devem ser misturados. 

Cada um pratica sua fé, é livre e pode ir muito bem de tarde à missa e de noite ao 

candomblé. Não deve é misturar! Existem pessoas que têm direito à busca e essa 

                                                           
412 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara/Iansã exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

4/12/2012. 

 
413 Trecho extraído da reportagem sobre a Festa de Santa Bárbara/Iansã exibida no Bahia Meio Dia, edição de 

4/12/2012. 
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busca sempre é sincera e isto não tem nada a ver com sincretismo de justaposição, 

afinal as pessoas acreditam no que acreditam. (PRETTO; SERPA, 2002, p. 32). 

 

De acordo com a ialorixá, candomblé e catolicismo são práticas religiosas 

diversas, não justificando, portanto, a associação entre orixás e santos católicos. Uma das 

medidas adotadas pela sacerdotisa foi abolir do calendário de festas do Opô Afonjá a 

programação de missa, prática que, ainda, se mantém no Terreiro Casa Branca. Segundo 

ekede Sinha, o calendário de festas abertas ao público no terreiro segue o do catolicismo, 

sendo oferecidas missas para os orixás, na Igreja de Nosso Senhor do Rosário dos Pretos, no 

Pelourinho. Construção iniciada no ano de 1704 pela Irmandade do Rosário dos Pretos, em 

Salvador, a igreja é local de celebração das homenagens à Santa Bárbara pela igreja católica e 

Iansã pelos adeptos dos cultos afro-brasileiros. A igreja é também conhecida por realizar 

missas com a inserção de músicas de origem do candomblé. 

No Maranhão, os terreiros de mina encontram resistências por parte de algumas 

igrejas para a celebração de missa ao Divino Espírito Santo. A caixeira-régia Dona Jacy relata 

desse modo a situação.  

[...] os padres não querem mais celebrar missa, é aquele maior bafafá. Não querem. 

Não sei o porquê. Mas você sabe, eu me lembro quando era criança passava tempo, 

passava tempo e os padres implicavam mesmo. Aí depois eles abriam mão das 

coisas, depois tornavam a encrencar. Agora chegou a vez, eles não querem. Eu só 

vejo o pessoal estar se queixando da [...] das missas. “Olha, aqui vai ter uma missa 

domingo. No outro domingo”. (Informação verbal)414. 

 

As dificuldades para manter a tradição das missas nos cultos dos voduns também 

foram relatadas por Dona Deni, em conversa com o escritor Hubert Fichte (1987), palavreado 

que se tornou etnopoesia na obra desse autor. “Quando mandamos rezar uma missa, o padre 

agora pergunta se é para um vodum. Se digo a verdade, ele se recusa a rezar a missa. Quanto 

eu encomendar missa para meu senhor Lepon, vou dizer: Não” (FICHTE, 1987, p. 176). Vale 

lembrar que Dona Deni foi iniciada pela legendária Mãe Andreza, da Casa das Minas, 

sacerdotisa que está na importante obra do escritor maranhense Josué Montello. Em Os 

Tambores de São Luís, o escritor inicia a sua obra-prima romanesca, segundo definição de 

Wilson Martins, descrevendo um ritual na Casa das Minas quando as obrigações de caráter 

público estavam sob o comando da sacerdotisa Mãe Andreza e eram acompanhadas por uma 

atenta e numerosa assistência:  

Até ali os tambores da Casa-Grande das Minas tinham seguido seus passos, e ele via 

ainda os três tambores, no canto esquerdo da varanda, rufando forte os seus 

instrumentos rituais, com o acompanhamento dos ogãs e das cabaças, enquanto a 

                                                           
414 Trecho da entrevista realizada com Dona Jacy na sua residência localizada no bairro Liberdade, em São Luís, 

no dia 20 de agosto de 2014. 
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nochê Andreza Maria deixava cair o xale para os antebraços, recebendo Toi-

Zomadone, o dono do lugar. (MONTELLO, 2005, p. 15).  

 

Com base nesse percurso dessa exposição, constatou-se que a relação entre o 

jornalismo televisivo e o terreiro de candomblé ou tambor de mina é sempre uma relação 

mediada quer seja pelo estado, quer seja, pelos intelectuais, quer seja pelo campo econômico 

empresarial da televisão; e, ainda, que as vozes dos terreiros se constituíram na oralidade e 

nas tensões e lutas sociais de resistência e adaptações da ancestralidade do culto aos orixás e 

aos voduns, mas também nas aproximações entre lideranças do candomblé e do tambor de 

mina e pesquisadores, intelectuais e políticos.  

As relações entre cultura popular afro-brasileira e afiliadas da Rede Globo na 

Bahia e no Maranhão, que podem funcionar no nível institucional, revelam lacunas na 

produção noticiosa sobre manifestações e lideranças relacionadas aos cultos dos orixás e dos 

voduns.  

O agendamento de toda produção televisiva é repleto de vozes. A coleta de 

informações e como e por que o assunto vira notícia, e se transforma em produção audiovisual 

de uma emissora de televisão privada, também contribuem para reproduzir características de 

manifestação da cultura popular, dimensões importantes, que servem de norteamento neste 

trabalho.  No entanto, na reportagem sobre a festa do divino, a voz da caixeira-régia, a 

sacerdotisa da festa, foi negada. Não houve espaço para a fala dos atores sociais da Festa do 

Divino.  

Observou-se que o termo terreiro de mina não aparece no texto da reportagem 

sobre a Festa do Divino. A pauta e a reportagem reforçaram a ideia de existência de um 

período festivo no Maranhão, compreendendo, dessa forma, a festa do divino como uma 

expressão do calendário turístico. Reproduz, portanto, a concepção de cultura popular como 

tradição que permanece no imaginário popular e não como expressão da cultura e da religião 

afro-maranhenses, que resistem e se atualizam no processo das contradições e tensões de uma 

sociedade marcada por divisões e conflitos de classes sociais e raciais. Neste sentido, 

considera-se que a reportagem, como expressão jornalística de uma emissora privada de 

televisão, é forma e conteúdo que reproduz a concepção dominante de cultura popular, reduz 

a existência de conflitos e diferenças sociais, enquadrando e encenando na produção de 

televisão manifestação originária da cultura popular como expressão de entretenimento 

cultural. 

Das cinco reportagens relacionadas à mina maranhense apresentadas em 

telejornais da TV Mirante, o pesquisador Sérgio Ferretti teve registro de voz em duas 
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narrativas, sendo que em uma delas a pesquisadora Mundicarmo Ferretti também tem fala sob 

o formato de sonora. Os dois importantes pesquisadores da Universidade Federal do 

Maranhão também são lembrados pela coordenadora de rede da TV Mirante durante 

entrevista para este estudo. Esse fato encaminha duas questões: a produção intelectual do 

casal é referência nos estudos sobre tambor de mina, por serem ambos integrantes do grupo de 

pesquisa Religião e Cultura Popular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais415. 

No entanto, é necessário considerar que a produção acadêmica que existe atualmente sobre 

cultos aos voduns, no Maranhão, ainda carece de amplitude e de interlocuções com diversas 

áreas do conhecimento.  

Outro aspecto que se sobressai nas narrativas da TV Mirante é a utilização do 

recurso da voz que fala sobre, a do especialista, a voz que explica, sendo, nesse sentido, voz 

over, voz que narra, voz que conta história, portanto, voz dominante. A fala direta do povo de 

santo do candomblé também é pouco expressiva nas narrativas audiovisuais da TV Bahia. No 

caso da cobertura das festas, as vozes que têm maior intensidade são da igreja católica; as 

falas de populares seguem o roteiro da voz over da produção jornalística que insiste no 

reducionismo do dualismo entre católicos e povo de santo.  

Nas reportagens sobre os líderes religiosos do candomblé da nação Ketu, as 

imagens de arquivo funcionam nas narrativas como “vozes”. Na narrativa sobre Mestre Didi e 

a abertura de exposições no MUNCAB foram exibidas quatro imagens de fotografias de um 

total de 32 quadros, que mostram fotos da exposição e do público presente ao museu, 

utilizadas na cobertura do off da reportagem. As quatro fotografias mostram mães e filhas de 

santo, no formato de retrato, em preto e branco. Apenas uma captou o momento em que a 

iniciada recebia o orixá: uma jovem mulher, negra de olhos fechados, que, segundo Lisa 

Castillo (2009), foi feita por Pierre Verger no Opô Afonjá. Ela ressalta que o ponto de vista do 

observador tende a se direcionar para a cabeça inclinada à direita da iniciada, se deparando 

com outro retrato: o de Mãe Aninha, fundadora do Opô Afonjá que está afixado na parede do 

terreiro. Castillo estuda a fotografia como sujeito histórico revelando que essa produção 

imagética da modernidade está presente na história longeva dos terreiros de candomblé 

baianos, sendo, inclusive, utilizada como objeto sagrado nos rituais denominados ebós. O que, 

de acordo com a autora, reforça o discurso da fotografia como tecnologia da sociedade 

moderna, bem como o entrelaçamento entre tradição e modernidade nos terreiros de cultos 

                                                           
415 O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais tem ainda o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), 

coordenado pelo professor Carlos Benedito Silva e Álvaro Roberto Pires. 
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afros. Ela observa que a fotografia foi integrada ao candomblé por intermédio de retratos 

feitos por fotógrafos e etnógrafos dentre os quais Ruth Landes e Pierre Verger. Nota, ainda, 

que as lideranças e iniciados mais próximos a Verger permitiram a fotografia de momentos do 

transe, o que, é atualmente proibido nas casas de culto aos orixás mais tradicionais da Bahia.  

A fotografia, que foi analisada por Castillo (2009), aparece duas vezes na 

narrativa do Bahia Meio Dia, sendo exibida no início e no final da reportagem, conforme se 

observa na reprodução abaixo. Outro aspecto da narrativa chama atenção pela fala da repórter, 

que afirma se tratar de fotografias e objetos relacionados à África, no entanto, são relativos à 

cultura afro-brasileira (Foto 32). 

 

Foto 32 - Reprodução de imagens da exposição do Museu Nacional de Cultura Afro-

Brasileira 

  

TRILHA SONORA: 

música “Cordeiro de 

Nanã”. 

OFF: As exposições 

reúnem documentos, 

objetos de arte, 

esculturas, fotografias 

relacionados à África 

  

  

  

  

Fonte: Telejornal Bahia Meio Dia, edição de 14/11/2011. 

 

Na reportagem sobre a posse de Mãe Stella, a fala da repórter é um bom exemplo 

para se compreender a substituição da voz oficial, ou seja, do especialista, pela voz da 

jornalista. As afirmações enunciadas por ela reforçam os múltiplos papéis relativos à 

dimensão sócio-político-cultural da líder do terreiro de candomblé Opô Afonjá, identificada 

como líder do terreiro, profissional de nível superior e escritora, entrelaçando, desse modo, 

terreiro de candomblé, universidade e academia de letras. As imagens, nesse sentido, também 

funcionam como vozes que evocam cenas da mãe de santo que, com vestes religiosas, 

caminha acompanhada por duas filhas de santo, também com suas indumentárias de 

candomblé; da ialorixá que recebe o cumprimento ritualístico da filha de santo. São, portanto, 
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imagens habituais na TV Bahia que podem não provocar estranhamentos acentuados em 

relação ao público daquela emissora. Tem-se como pressuposto a midiatização do candomblé 

tanto pelo jornalismo quanto pela publicidade como propagadores da diversidade cultural 

midiatizada de cultos de origem africana como os da nação Ketu.  

A voz over e imagens se complementam para celebrar o perfil de heroína da líder 

de um dos terreiros mais conhecidos da Bahia.  Nesse sentido, o heroísmo tem relação com a 

visão festiva da cultura afro-brasileira por parte da imprensa, na atualidade, tornando-se peça 

de museu os anúncios de escravos fugidos, como se observa na reprodução da fotografia de 

jornal antigo na exposição noticiada no jornalismo televisivo baiano. Atualmente, a imprensa 

produz material jornalístico elogiando a sabedoria e o heroísmo da gente do candomblé 

(CASTILLO, 2009). 

Na Festa de Iemanjá, a voz over continuou sendo assumida pelos jornalistas que se 

sobrepõem às vozes de mães de santo, por exemplo, e também em substituição à fala de 

especialista como a de pesquisadores. De um modo geral, o especialista das ciências sociais 

está ausente nas reportagens exibidas no telejornal Bahia Meio Dia. Mesmo na transmissão da 

Festa de Iemanjá, que dedicou generosos espaços nos quatro blocos do programa, não houve 

um convidado especialista em candomblé. Nas reportagens das festas de largo que reforçam a 

ideia do sincretismo, foram alternadas falas de católicos e de possíveis adeptos de cultos afro-

brasileiros, sendo que a da Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia/Oxum registrou a 

fala de uma ialorixá.  

As reportagens que destacaram as personalidades do candomblé, Mãe Stella de 

Oxóssi e Mestre Didi, trouxeram breves sonoras com as duas lideranças e ainda com outra 

conhecida ialorixá de terreiro baiano: Mãe Valnízia de Aiyrá. São fragmentos de falas 

representativas do pensamento dessas lideranças do candomblé. Entrevistas com duas mães de 

santo também foram pautadas na cobertura, ao vivo, da Festa de Iemanjá. A primeira 

entrevistada foi inquirida pelo repórter para enumerar os pratos relativos à comida do orixá. A 

segunda estabeleceu um diálogo com a repórter no qual lhe foi assegurado tempo para dar as 

explicações do significado da oferenda que, naquele momento, estava sendo preparada para 

Iemanjá. Nas duas reportagens que foram exibidas durante o programa, apenas uma trouxe 

falas de participantes da festa de Iemanjá, inseridas na parte inicial e no encerramento da 

narrativa.   

Nas narrativas exibidas nos telejornais da TV Mirante, o especialista dá o tom de 

explicação por intermédio das falas da folclorista, dos pesquisadores em ciências sociais e da 

representante do IPHAN. As vozes de integrantes de cultos aos voduns, recortadas em 
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sonoras, assim como as dos especialistas, são representativas dos seguintes terreiros: Casa das 

Minas, sendo duas vodunsis, Dona Deni e Dona Celeste, e o tocador Euzébio; Casa Fanti-

Ashanti com Pai Euclides e Terreiro de Yemanjá com pai Jorge Itaci. Na reportagem sobre a 

Festa do Divino houve a inclusão da fala da assissi da Casa das Minas, no entanto, a narrativa 

utilizou essa voz como espécie de fala povo e sem aposição de crédito na sonora, portanto, 

não a relacionando ao terreiro de Zomadonu. 

Orixás e voduns são personagens invisíveis, mas com algumas citações mais 

frequentes nas reportagens da TV Bahia que nas da TV Mirante. Portanto, há predomínio de 

entidades do candomblé baiano em comparação com as divindades do tambor de mina 

maranhense. Em todas as reportagens exibidas no Bahia Meio foram citados nomes dos 

orixás, qualidades e algumas formas de saudação. As reportagens narraram, principalmente, 

os orixás e suas qualidades nas festas de largo, incluindo a Festa de Iemanjá. Na matéria sobre 

Mestre Didi, a citação do orixá está presente na trilha sonora Cordeiro de Nanã. Sobre a 

narrativa que aborda a posse de Mãe Stella, considerou-se que o nome do orixá foi falado na 

pronunciação do próprio nome da ialorixá que se apresenta como sendo Stella de Oxóssi, cujo 

orixá é o dono da cabeça dessa líder religiosa. O quadro abaixo é um resumo de palavras e de 

frases encontradas nas narrativas audiovisuais: 
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Quadro 4 - Lista de termos sobre Orixás nas narrativas do Bahia Meio Dia 

Narrativa Orixá Qualidade Saudação Comida 

Festa de São Lázaro Obaluaiê O orixá da medicina [imagem de 

entrevistado denota 

saudação] 

Banho de pipoca 

Festa de Santa 

Bárbara 

Iansã A divindade dos raios e 

ventos 

_ _ 

Festa de Nossa 

Senhora da 

Conceição da Praia 

Oxum Sábado de amarelo 

para pedir paz à Oxum, 

a divindade das águas  

doces. 

 

_ _ 

Mestre Didi Nanã 

 

_ _ _ 

Mãe Stella de 

Oxóssi 

Oxóssi _ Ôdç mo pe mi olùbö ai 

pè 

Mo npe mi ô iye 

iye 

Ôdç mo pe mi 

olùbö ai pè 

Mo npe ni ná së ni dé 

ná 

_ 

Festa de Iemanjá Iemanjá 

Oxalá 

Ogum 

Rainha das Águas; 

Rainha do Mar; 

Mãe de todos os orixás; 

Mãe das águas; 

Senhora absoluta do 

mar e seus mistérios; 

Mãe, cujos filhos são 

peixes; 

Deusa africana; 

Senhora das águas 

salgadas; 

Vaidosa rainha; 

Grande mãe dos orixás; 

Protetora dos 

pescadores 

Odoiyá; 

Axé. 

MÃE DE SANTO: Ela 

come o bobecu, é 

milho branco com 

cebola e camarão. Ala, 

ela come a maisena, né, 

o mingau, manjar do 

céu, manjar, coco, 

açúcar, essas coisas. 

Ela, ela come a 

maisena, né, o mingau, 

manjar do céu, manjar, 

coco, açúcar, essas 

coisas. 

APRESENTADOR-

REPÓRTER: Muito 

peixe também, eu tô 

vendo aqui na frente 

tem um. 

MÃE DE SANTO: 

Muito, ela come peixe 

e a cumida dela mesma 

de, do fundamento, [O 

repórter diz, 'da 

religião]é carneiro, [ela 

responde, da religião], 

é carneiro, galinha, 

pato, coquem, pão. 

O arroz doce, ela adora. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Seguindo o mesmo procedimento de localização nos textos-falados das 

reportagens, elaborou-se também um quadro demonstrativo para situar as referências aos 

voduns. Os nomes de seis voduns foram encontrados nas narrativas audiovisuais veiculadas 

pela TV Mirante. O dono da Casa das Minas, o vodum Zomadonu aparece apenas como 
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imagem, nas tomadas da placa que identifica o terreiro e que está afixada no lado exterior 

daquela casa de culto e na capa do livro Querebentan de Zomadonu, de autoria de Sergio 

Ferretti, frame que faz parte da reportagem. Outro vodum da Casa das Mina que foi citado é 

Averequete. Foram consideradas, ainda as entidades Dantan e Rei dos Mestres, da linha 

Cura/Pajelança do Terreiro Fanti-Ashanti, sendo que o último corresponde ao vodum Liça na 

mina jeje-fon e ao orixá Oxalá, no candomblé nagô (FERRETTI, 2000). Incluiu-se também na 

lista de voduns a citação do orixá Iemanjá, que aparece tanto na imagem do terreiro de Pai 

Jorge Itaci quanto na sua fala. Do mesmo modo, manteve-se na lista a entidade Dom Luís, um 

dos encantados do babalorixá. Para o estudo, interessa observar que as citações verbo-

imagéticas relacionadas ao culto dos voduns são menos frequentes nas narrativas da TV 

Mirante, uma vez que também não há referência à qualidade, à forma de saudação, à comida 

sagrada ou a outro aspecto do panteão mina jeje nas narrativas analisadas (Quadro 6). 

 

Quadro 5 - Lista de termos sobre Voduns nas narrativas do JMTV-1ª Edição 

Narrativa Voduns/Orixás/Cura Qualidade Saudação Comida 

Festa do Divino  _ _ _ _ 

Casa das Minas: 

os voduns reais 

de São Luís 

Zomadonu _ _ _ 

Reforma da 

Casa das Minas 

Zomadonu  

 

_ _ _ 

CD Baião de 

Princesas da 

Casa Fanti 

Ashanti 

Dantan 

Reis dos Mestres 

_ _ _ 

Jorge da Fé em 

Deus e os rituais 

do Terreiro de 

Mina Iemanjá 

Iemanjá 

Dom Luís 

Averequete 

_ _ _ 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

As duas reportagens que trazem como referência a Casa Fanti-Ashanti e o 

Terreiro de Mina Iemanjá revelam o sincretismo interétnico de cultos de origem africana 

convivendo no mesmo espaço sagrado. Assim, nesses dois espaços há rituais e obrigações 

dedicados pelos filhos de santo tanto para voduns quanto para orixás e, ainda, para entidades 

espirituais de linhas espirituais como a cura e a pajelança. Tal processo de agregação é 

apontado como um fenômeno que faz parte dos candomblés jeje-mahi, na Bahia, e teria sido 

originado na dinâmica de trocas, por diversos motivos, entre etnias no continente africano, 

segundo Parés (2007). Com base nas divindades cultuadas no terreiro jeje-mahi do terreiro 

Bogum, o autor classifica o panteão multiétnico em “[...] três grandes grupos de entidades 

espirituais.” (PARÉS, 2007, p. 286): 1) os Kaviono, que pertencem à família real (Sogbo, 
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Badé, Loko, Kpo e outros); 2) os Voduns, ligados ao vodum-cobra Dan (Bessen, Toquem, 

Quenquém etc.), do vodum-varíola Sakpata (Azonsu ou Ajonsu, Azoani etc) e outros, como 

Tobossi, Agué, etc.; e 3) os Nagô-vodum, grupo que concentra a assimilação dos orixás nagôs 

femininos (Nanã, Iansã, Oxum, Iemanjá) e os masculinos (Omulu, Oxóssi) (PARÉS, 2007). 

Se nas reportagens exibidas pela TV Bahia, as alusões reforçam a cultura 

nagô/iorubá com a incorporação, pelas vozes e pelas imagens das narrativas, de nomes de 

orixás, qualidades, saudações, cores e comidas, o mesmo não se pode dizer da produção 

audiovisual da TV Mirante. Apenas, na reportagem sobre o Terreiro de Iemanjá são citados, 

no texto-falado da repórter, os nomes das entidades Iemanjá e Dom Luís. Averequete, vodum 

da Casa das Minas, Dantan e Rei dos Mestres são nominados nas sonoras pela pesquisadora 

Mundicarmo Ferretti e por Pai Euclides, respectivamente. Os panteões multiétnicos e as 

diferentes linhas espirituais, que predominam nos terreiros de mina maranhenses (FERRETTI, 

2000; PARÉS, 2007), foram apropriados de modo pouco rigoroso nas narrativas audiovisuais 

da TV Mirante, algumas vezes aparecendo de modo confuso e equivocado ao utilizar 

vocabulário próprio da mina: o termo vodum foi confundido com vodunsi no off, que se 

reporta à sacerdotisa, pessoa que recebe a divindade, na reportagem sobre a reforma Casa das 

Minas. A reportagem sobre o Terreiro de Iemanjá, por outro lado, registrou o sentido 

multiétnico, referindo-se à religião praticada pelo babalaorixá Jorge Itaci como culto aos 

orixás, culto aos voduns e mina. 

Por último, registre-se que das seis narrativas audiovisuais da TV Bahia, cinco são 

assinadas por duas repórteres, sendo que uma jornalista é autora das reportagens sobre Festa 

de Santa Bárbara/Iansã, Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia/Oxum e Posse de Mãe 

Stella; e a outra repórter assina as narrativas sobre Festa de São Roque/Obaluaiê e uma 

reportagem sobre as primeiras horas da Festa de Iemanjá como parte da cobertura ao vivo do 

festejo. As imagens foram produzidas em três reportagens pelo mesmo cinegrafista: Festa de 

Santa Bárbara/Iansã, Festa de São Roque/Obaluaiê e uma das reportagens sobre Iemanjá 

exibida na cobertura. Na TV Mirante, há duas reportagens narradas pela apresentadora do 

JMTV – 1ª Edição: Casa Fanti-Ashanti e Reforma da Casa das Minas. Apenas três narrativas 

imagéticas têm créditos (Festa do Divino e Documentário sobre a Casa das Minas) e as 

demais aparecem sem créditos (Reforma da Casa das Minas, Casa Fanti-Ashanti e Pai Jorge 

Itaci). Sabe-se que a produção audiovisual é coletiva e que abrange etapas de produção, 

edição e difusão com diferentes profissionais da emissora de televisão. Nesse sentido, dois 

aspectos repercutem na narrativa audiovisual: a maneira de observar e o repertório de ideias e 

de imagens pré-existentes, que fazem parte da reportagem, mas que aqui são analisados na 
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dimensão de aspectos essenciais como visão de mundo no esforço de compreensão e de 

explicação de fenômenos culturais da formação sociocultural da Bahia e do Maranhão. 

 

7.2 Imagens do Candomblé e do Tambor de Mina no telejornalismo 

 

A reduzida utilização de imagens de terreiros, de suas festas e de seus rituais nas 

reportagens produzidas pelas duas emissoras afiliadas da TV Globo pode estar relacionada 

com vários fatores, dentre os quais as restrições da utilização de câmeras fotográficas e de 

filmar definidas pelas casas de cultos. Limitações que funcionariam como medidas, visando à 

proteção das casas de cultos de práticas de exploração audiovisual de rituais, do transe, do 

segredo, que está na base da oralidade praticada nas casas tradicionais de candomblé da 

Bahia. Ekede Sinha argumenta, no entanto, que há festas públicas, cuja cobertura midiática é 

permitida, resguardado, apenas, o momento da possessão. Lembra que, em geral, as atividades 

dos terreiros de candomblé não despertam muito interesse da imprensa. Ela, no entanto, 

ressalta o papel da imprensa baiana, por exemplo, em lutas importantes para o povo de santo 

como a mobilização dos terreiros contra a especulação imobiliária interessada na 

desapropriação dos terrenos de candomblé na Bahia.  

Com base na cobertura jornalística televisiva sobre candomblé e mina e, ainda, 

tendo-se por referência a pesquisa que se realizou sobre bumba meu boi e poder político no 

Maranhão, constata-se que as temáticas exploradas pela imprensa baiana e maranhense 

associam candomblé e tambor de mina às festas populares, em geral. É o que se verifica nas 

narrativas audiovisuais estudadas, cujos aspectos verbo-imagéticos e sonoros da cobertura 

jornalística televisiva suscitam a visão de mundo da formação sociocultural, corroborando tão 

somente para a representação festiva da cultura popular afro-brasileira.  Elege-se, como 

parâmetro metodológico, especialmente, a análise da Festa de Iemanjá por se tratar de edição 

que dedicou maior espaço para a temática. 

Na cobertura ao vivo da Festa de Iemanjá, há o uso bastante acentuado da 

gravação com tripé, evitando-se desse modo, o imprevisível. Foi privilegiada a observação 

distanciada. A relação que o espectador mantém com a festa, por intermédio do olho da 

câmera, é do anônimo, de voyeur, prevalecendo, desse modo, o que se considera imagem-

over, ou seja, o olhar do observador que tudo vê, mas que se mantém afastado, assistindo ao 

espetáculo de uma posição superior aos participantes da festa. O que caracterizaria, nesse 

sentido, uma visão pelo alto. Leva-se em conta que a maioria das imagens foi feita em plano 

geral dos participantes da festa na Praia do Rio Vermelho, ou seja, focando a multidão que 

está na praia, na beira do mar, sob as pedras. Alternando com planos abertos, a montagem 
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insere planos médios, exibindo o apresentador-repórter e a repórter em ação durante a 

cobertura. Também nesses enquadramentos estão participantes da festa, que se encontram no 

entorno dos jornalistas, como o grupo de candomblé que se apresenta para a câmera do 

programa junto à repórter.  

A cobertura da Festa de Iemanjá pela TV Bahia foi marcada por algumas 

ausências de fragmentos que dão a verdadeira dimensão da festa popular, sagrada e profana 

do evento, segundo o entendimento daquela emissora. Durante a Festa de Iemanjá é comum o 

ritual da possessão, quando o iniciado recebe a entidade, sendo considerado, no candomblé e 

na mina, um momento importante e que favorece a proximidade do orixá ou do vodum com as 

pessoas. Na observação de campo que se realizou em 2012, foram vistos, em várias ocasiões, 

rituais de possessão, os quais, inclusive, foram objeto de registros fotográficos por 

profissionais e não-profissionais. Essa é também a percepção relatada por José Barreto (2009, 

p. 78) sobre a Festa de Iemanjá: “[...] em terra firme, muita gente do culto incorpora a 

entidade, há um clima de transe quando os balaios chegam ao mar e a festança mundana vara 

a noite.” A produção televisiva do Bahia Meio Dia, no entanto, fez opção por não mostrar a 

possessão durante a cobertura ao vivo da festa. Todas as entradas ficaram restritas às imagens 

em plano aberto, seguidas de planos médios sob o comando dos repórteres. Imagens de 

iniciados possivelmente em transe somente em poucos frames e no modo slow na primeira 

reportagem.   

A Festa de Iemanjá tematizada pela TV Bahia também se concentrou apenas no 

Rio Vermelho e não fez menção a outros momentos de devoção ao orixá que acontecem em 

Salvador como a ida de filhos e filhas de santo de alguns terreiros de candomblé e nem aos 

rituais públicos de reverência ao orixá Oxum, na mesma data, com a entrega de presentes para 

essa divindade no Dique do Tororó. Durante conversas informais com iniciados no Opô 

Afonjá, ficou-se sabendo que, em geral, ao se presentear Iemanjá costuma-se dar oferendas 

também para Oxum, para evitar ciúmes entre os orixás, de acordo com mitologia do 

candomblé. Também não há referência ao calendário dedicado à Iemanjá pelos terreiros de 

candomblé tradicionais em data diferente da Festa de Dois de Fevereiro. 

Outro momento que se repete durante o evento na Praia do Rio Vermelho é a 

arrumação dos balaios com as flores e presentes, que são organizados pelos responsáveis da 

festa, antes de seguirem para o mar. Em poucos frames, mas do ponto de vista secundário e, 

portanto, em segundo plano, são vistas pessoas que atuam como arrumadores dos balaios de 

flores e de presentes. A produção audiovisual também não registrou o momento de entrega 

das oferendas em alto mar, sendo possível ver apenas a saída e a chegada das pequenas 
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embarcações na praia. Também estão ausentes os diversos grupos de candomblé com seus 

atabaques e agogôs, que rendem homenagens ao orixá. Sabe-se que os grupos se espalham 

pela praia do Rio Vermelho e também se apresentam no caramanchão, onde está o 

apresentador-repórter. O som ambiente da percussão ficou limitado ao grupo que se apresenta 

ao lado da repórter.  

A ausência do transe nos fragmentos da festa exibidos pelo telejornal deve ser 

compreendida no contexto do perfil do público da emissora e da religiosidade. De acordo com 

sondagens realizadas pelo Ibope Media, o público do Bahia Meio Dia é constituído em sua 

maioria por mulheres das classes populares, assim distribuídos: 59% são mulheres e 41% são 

homens. Entre as mulheres, 51% têm idade entre 35 e 50 anos. O público juvenil com idade 

entre 4 e 11 anos representa 9%, entre 12 e 17 anos 9%, entre 18 e 24 anos 13%, entre 25 e 34 

19%. Em relação à classe social, o público do telejornal é concentrado nas classes populares: 

74% de pessoas das classes C, D e E, sendo que a classe C representa 48% da audiência que 

se soma aos 26% das classes D e E416. 

A religiosidade é outro aspecto indicativo da formação sociocultural do brasileiro. 

Segundo o IBGE, o Censo de 2010 apontou crescimento da religião protestante e diminuição 

no número de católicos no país. A população evangélica que representava 15,4% da 

população em 2000 passou para 22,2% em 2010. A pesquisa mostrou também que mais da 

metade da população declarou-se parda ou preta, o que corresponde a 50,7% dos brasileiros. 

Nessa condição de cor, a Bahia e o Maranhão têm os maiores percentuais de pardos e pretos, 

sendo 76,3%, na Bahia, e 76,2%, no Maranhão. Apenas o estado do Pará tem maior 

percentual de pardos e pretos, 76,8%. As religiões de origem africana têm número reduzido de 

integrantes em comparação com as religiões judaico-cristãs. Os adeptos dos cultos afro-

brasileiros representam somente 0,3% dos brasileiros que declararam ter religião ao Censo 

2010. Em números absolutos, 190.755.799 brasileiros têm religião, desse total 588.797 são 

integrantes da Umbanda e do Candomblé (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010; ANEXO SS).   

Uma pequena mostra do crescimento de evangélicos na Bahia, por exemplo, pode 

ser vista na via pública que dá acesso ao Ilê Axé Opô Afonjá, onde se concentram três 

templos religiosos protestantes: Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Batista e 

                                                           
416 Os dados referentes ao perfil do público do telejornal Bahia Meio Dia foram fornecidos pelo diretor de 

jornalismo da TV Bahia. 
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Testemunhas de Jeová417. Some-se, ainda, que a emissora baiana afiliada da Rede Globo, que 

possui expressiva liderança de audiência, tem por concorrente a TV Itapoan que faz parte da 

TV Record, rede de emissoras integrantes do conglomerado midiático-religioso dominado 

pelo pastor pentecostal Edir Macedo, liderança da Igreja Universal do Reino de Deus. A grade 

de programação dessa emissora possui programas religiosos contrários e com práticas 

ofensivas aos cultos afro-brasileiros. 

O transe também é visto como material de arquivo inserido na reportagem da TV 

Mirante, que faz abordagem sobre a morte do pai de santo Jorge Itaci. A sequência de 

imagens exibe filhas e filhos de santo em transe sem o modo slow e ora com esse recurso. A 

câmera se aproxima dos iniciados no tambor de mina e exibe, em planos médios, as 

expressões e gestos no momento da possessão. Quinze frames em tons avermelhados são 

inseridos na metade da narrativa e outros dezesseis enquadramentos, com as mesmas 

características, são exibidos no encerramento da matéria, com algumas imagens em modo 

slow. A primeira sequência de imagens com danças e possessão são fragmentos da Festa de 

Santa Bárbara/Iansã realizada no Terreiro de Iemanjá de Pai Jorge Itaci no dia 4 de dezembro. 

A cor vermelha é predominante nos rituais festivos naquela casa de culto418. 

 

7.3 Trilhas sonoras e áudio direto: sonoridades que ecoam no telejornalismo 

 

A música, o canto e a dança são essenciais na liturgia do candomblé e do tambor 

de mina, não estando, portanto, dissociados das obrigações, dos rituais internos e das festas 

abertas à participação do público. Para os adeptos dos cultos afro-brasileiros, a tríade música, 

canto e dança são expressões de encontro com as divindades e essas, ao tomarem conta do 

corpo do iniciado, se tornam mais próximas do mundo visível (VATIN, 2005). Expressões 

culturais que chegaram ao Brasil com os africanos e que aqui deram origem aos batuques e 

aos calundus e ao tambor de crioula419, no Maranhão, atualmente considerado símbolo de 

cultura e, mais recentemente, declarado patrimônio cultural imaterial brasileiro. São danças 

                                                           
417 Notou-se a presença expressiva dos tempos, a caminho do Opô Afonjá, em 2014, por ocasião de visitas 

àquele terreiro. 

 
418 Fragmento do vídeo com as imagens na cor vermelha tal qual integra a reportagem da TV Mirante, exibida 

após a morte do pai de santo Jorge de Itaci também está disponível na Revista Geia, editada pelo marido da 

ex-governadora do Maranhão Jorge Murad. Para mais informações ver: Revista Plural, nº 2, fevereiro/março 

2012 e no link <http://geiaplural.org.br/videos/>. (ANEXO K). 

 
419 O tambor de crioula é música, é dança, é canto que unem mulheres, na roda, e homens, tocadores de tambores 

(grande, médio e pequeno), em um ritual de louvação a santos e às entidades de cultos afro-maranhenses e, 

mais recentemente, como apresentação para turistas e festas populares.  
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circulares coreografadas sob o som dos tambores e dos cânticos relacionados aos rituais de 

louvação às entidades do candomblé e do tambor de mina. Essa quintessência, no entanto, é 

pouco valorizada pela produção televisiva do Bahia Meio Dia, da TV Bahia e pelos 

telejornais da TV Mirante. A música, o canto e mesmo a dança –, que desenha 

imageticamente coreografias colorindo e ocupando o espaço físico – são expressões 

singulares para a audição e a visão, os únicos sentidos que podem ser representados na 

produção audiovisual, uma vez que os demais sentidos são estimulados por intermédio de 

imagens e sons. A baixa expressividade sonora nas reportagens analisadas, e que foram 

exibidas nos telejornais da TV Bahia e da TV Mirante, reduziu fenômenos socioculturais a 

fragmentos superficiais e empobrecidos no tocante às dinâmicas da realidade referenciada e 

narrada. 

Levantamento feito por Luporini e Carrasco (2007) aponta que, no jornalismo 

televisivo, a temática cultura é um dos critérios da produção audiovisual para a utilização de 

trilha sonora. Os autores ainda consideram os critérios de duração e de tempo disponível para 

a produção audiovisual com trilhas sonoras. As trilhas sonoras funcionam mais como 

elementos dotados de plasticidade, sendo desprovidas de significados próprios ou relevantes 

na composição da narrativa audiovisual. Com base nesses critérios é possível afirmar que 

mesmo a narrativa audiovisual especial da TV Bahia, por ter duração e tempo de produção 

maiores, em comparação com as demais reportagens, também não apresentou mensagens 

sonoras mais elaboradas, desperdiçando, desse modo, a riqueza da paisagem sonora do 

cotidiano representado.   

Tem-se por referência a cobertura ao vivo da Festa de Iemanjá com duas 

reportagens e entradas de repórteres, direto da Praia do Rio Vermelho, em Salvador, durante 

todo o telejornal. A diversidade sonora e imagética de grupos representativos de cultos afro-

baianos, que ocupam boa parte do local da festa, não aparece na cobertura nem nas entradas 

ao vivo, nem nas reportagens produzidas anteriormente e veiculadas naquela emissão. A 

música e a dança dos terreiros de cultos afros foram representadas apenas pelos integrantes do 

Terreiro Boca do Rio, que foi selecionado pela produção do telejornal para funcionar, na 

narrativa, como efeito de sonoplastia nas entradas ao vivo dos repórteres. Trata-se de uma 

reconstituição da música, de cantos e da dança desenvolvidos em terreiro de candomblé, tão 

somente para exibição na televisão. A disposição dos integrantes do grupo do Boca do Rio em 

meio círculo, os passos de dança coreografados de modo comedido, o silenciamento 

providencial, durante intervenção da repórter no programa, e o recurso técnico de diminuição 

do som ambiente, por ocasião de entradas do apresentador-repórter, são claros indícios de 
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que, naquele momento, os integrantes funcionaram mais como grupo cênico de apresentação 

para a televisão, atuando também como figuração imagética e sonora, tal o modo como 

aparecem em segundo plano durante a cobertura.  

A sonoridade dos integrantes do Terreiro Boca do Rio foi inserida desde a 

abertura do programa com o apresentador-repórter falando em transmissão ao vivo do Rio 

Vermelho. Ouvem-se cânticos entoados para Iemanjá e, somente aos poucos, o espectador 

tomou conhecimento de onde vinham o som dos atabaques e cânticos com a entrada da 

repórter. Esse efeito de sonoplastia permaneceu até a entrada da apresentadora do estúdio da 

TV Bahia.  

O efeito de sonoplastia continuou no primeiro bloco durante a narração da festa 

pelo apresentador-repórter. No final do segundo bloco, com a entrada do apresentador-

repórter, voltou a se ouvir o som dos atabaques do grupo de candomblé, que também aparece 

em imagens, finalizando como sonoridade de interbloco, em substituição à vinheta que 

caracteriza o interstício entre o bloco e o início dos comerciais. 

Na terceira parte do programa, ouve-se em baixa intensidade o som de atabaques, 

sendo o bloco em que foi revelado o presente de Iemanjá, preparado como oferenda ao orixá 

pelos pescadores, seguido de fala-povo e outra intervenção da repórter com a mostra da 

oferenda para o orixá das águas salgadas, dessa vez, sem áudio do som dos atabaques do 

grupo do Boca do Rio. O encerramento desse bloco se deu com a inserção de vinheta.  

A escolha do recurso do som ambiente originado por componentes de um único 

terreiro de candomblé, como efeito de sonoplastia pelo telejornal, eliminou também a dança 

sagrada que possibilita o transe com a incorporação da entidade pelo iniciado. O apagamento 

da possessão, na cobertura ao vivo, deixa entrever que valores morais dominantes e interesses 

comerciais podem ajudar a compreender a assepsia imagética e sonora, que predominou na 

forma da narrativa audiovisual sobre aquela que é tida como uma das principais festas 

populares da Bahia. 

Esse apagamento também é perceptível nas narrativas da TV Mirante sobre a 

Festa do Divino pelo não reconhecimento da importância do repertório musical da Festa do 

Divino Espírito Santo, mesmo sob o recurso limitado do som direto. Assim também se deu 

com a reportagem que aborda o lançamento do documentário sobre a Casa das Minas, 

prevalecendo, nessa narrativa, as vozes do outro, dos que falam e dos que explicam, na 

condição de não iniciados no culto dos voduns. São vozes apresentadas e marcadas pela 

ausência da trilha sonora. Nem mesmo os efeitos sonoros do documentário apareceram 
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quando foram exibidos breves trechos do filme, cujas imagens serviram apenas para cobrir o 

off do repórter. 

De todas as reportagens analisadas, apenas a narrativa que tem como temática o 

pai de santo Jorge Itaci, líder do Terreiro de Iemanjá, fez opção por inserir a interpretação de 

doutrinas na voz daquele babalorixá. Nesse caso, ouvem-se trechos de cânticos e, ainda, a 

execução de trilhas sonoras com a inserção de músicas do repertório da discografia do pai de 

santo, durante a reportagem especial que tem duração de onze (11) minutos. As interpretações 

para a televisão e o uso de músicas do repertório do líder religioso, como trilha sonora da 

narrativa audiovisual, se destacaram na reportagem. Em meio ao sobe e desce som, surge o 

canto de Jorge Itaci a capela. Imagem e voz dominam o vídeo para, em seguida, se ouvir o 

som dos instrumentos musicais gã, tambores e cabaças. A montagem privilegiou a sincronia 

entre som ambiente, bem capturado, e a filmagem da execução dos instrumentos de percussão 

de rituais festivos do Terreiro de Iemanjá. Sincronia semelhante também se encontra na 

inclusão de imagens de tocadores e vodunsis da Casa das Minas. Tanto a abertura quanto o 

encerramento da narrativa são marcados por músicas do repertório da mina maranhense na 

versão do Terreiro de Iemanjá, sendo que a sequência final é resultado de captura do som 

executado por ocasião do ritual. Ouve-se, também, o coro nas vozes das filhas e filhos de 

santo, que cantam e bailam no terreiro. 

O canto representativo da encantaria maranhense também foi apresentado ao 

espectador, por intermédio de Pai Euclides, na reportagem sobre o lançamento do CD Baião 

de Princesas, uma vez que a matéria tem como cenário de locação o concerto musical daquela 

produção cultural, na Fonte do Ribeirão, em São Luís.  

O canto de louvação ao orixá Oxóssi interpretado pela ialorixá Mãe Stella também 

foi valorizado pelo Bahia Meio Dia como som direto, compondo a narrativa sonora. Essa 

narrativa também foi marcada, na abertura, pelo áudio direto da câmera, que capturou o canto 

e o som do tama interpretados pelo griot senegalês, que participou da posse da ialorixá na 

ALB. Aqui o canto de Mãe Stella em iorubá e dos adeptos do candomblé, assumindo na 

cerimônia o papel de coro, que responde também em iorubá, todos acompanhados do toque do 

tama, marcaram o encerramento da narrativa. 

O som direto nas matérias factuais da TV Bahia sobre as festas de largo de 

Salvador também tem fragmentos sonoros na reportagem sobre a Festa de São 

Roque/Obaluaiê, assim especificado: o cântico adaptado de ritual do Congo; breve sonoridade 

do ritual de descarrego no largo em frente à igreja; o som dos atabaques e a imagem de 
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devoto dançando na festa de largo. São fragmentos que reforçam a ideia de sincretismo 

religioso e o modo afro-brasileiro de participar da festa organizada pela igreja católica. 

Na Festa de Santa Bárbara/Iansã, o som ambiente propagado pela reportagem é 

mais indicativo da apropriação de elementos sonoros da religiosidade de origem africana pela 

celebração católica que pelos participantes da festa. Nessa narrativa a ideia de sincretismo foi 

pontuada pelas sonoras e menos pelo som ambiente. 

As trilhas sonoras foram mais utilizadas nas matérias sobre candomblé pela TV 

Bahia que nas narrativas da TV Mirante. Três reportagens, sendo uma com tempo de 

produção maior, tiveram trilha sonora. A matéria factual sobre Mestre Didi também teve o 

recurso da trilha sonora, bem como as reportagens sobre o culto à Iemanjá na Festa de Dois de 

Fevereiro e sobre Mãe Stella. Quanto às duas primeiras os destaques sonoros são para vozes 

de artistas baianos já consagrados pelo mercado cultural da música. No telejornalismo da TV 

Mirante, há inserções de canções nas vozes dos próprios líderes religiosos de terreiro nas 

reportagens sobre Pai Jorge Itaci e Pai Euclides, acima analisadas. 

A canção Cordeiro de Nanã do grupo musical Os Tincoãs abre e encerra a 

narrativa audiovisual sobre Mestre Didi e as exposições do MUNCAB. A montagem deu 

destaque para a canção, sendo possível ouvir, por breves segundos, nos frames iniciais, na 

metade da narrativa e no seu encerramento que são puxados pelo refrão Sou de Nanã, euá, 

euá, euá, ê. Nota-se que a canção destacou musicalmente o orixá Nanã na narrativa, não 

sendo o mesmo orixá de Mestre Didi, que, no candomblé de nação Ketu, foi responsável pelo 

culto de Obaluaiê420. Também nessa narrativa houve inserção do som ambiente da 

apresentação musical do grupo Pai Burokô, sendo utilizado com fundo musical para a 

passagem da repórter.  

Na reportagem sobre Mãe Stella houve pouca inserção de trilha sonora. Somente 

foi utilizada no momento flash back e no modo de exibição das imagens em slow quando a 

abordagem referiu-se ao perfil da ialorixá narrado pela repórter. A música instrumental 

inseriu, novamente, o ritmo musical do candomblé na narrativa.  

A reportagem sobre o culto de Iemanjá por ocasião do festejo na Praia do Rio 

Vermelho teve mais efeito de trilha sonora. A montagem do áudio incluiu somente trilhas 

sonoras com cinco músicas, sendo quatro canções e uma instrumental. A diferença em relação 

às demais narrativas produzidas para o telejornal Bahia Meio Dia é que essa narrativa 

                                                           
420 Informações sobre Mestre Didi foram divulgadas na imprensa por ocasião do lançamento do livro Mestre 

Didi, 90 anos: autos coreográficos, organizados pela pesquisadora Juana Elbein dos Santos, em 21/12/2007 

(ANEXO Q). 
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combina texto-falado do repórter com trechos das músicas dando ideia de continuidade da 

narrativa. A reportagem foi iniciada com trechos da canção Prece de Pescador interpretada 

por Mariene de Castro acompanhada de imagem, sem off e assim seguiu no encerramento, 

com trecho da canção Na Beira do Mar, com Os Tincoãs. A segunda música provocou um 

efeito de impacto com a inserção da música instrumental de atabaques que remetem ao ritmo 

frenético, acelerado específico a alguns rituais de candomblé. A narrativa retoma o ritmo mais 

cadenciado que, na mitologia, é mais associado ao orixá Iemanjá. Houve, então, a inserção da 

canção Yá Yá Massemba na voz de Maria Bethânia, cujos versos foram também ressaltados na 

narrativa. O ritmo que busca reproduzir o balanço das ondas do mar foi reforçado com a 

canção Canto pra Iemanjá, com Os Tincoãs. Aqui a narrativa também explorou a sincronia 

entre música e imagens. E para finalizar, o off final foi acompanhado pelo som do grupo Os 

Tincoãs, até a inserção da canção Na beira do mar também de autoria do mesmo grupo, 

encerrando a reportagem apenas com som e imagem, sem o off do repórter. 
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8 CONCLUSÃO 
 

O Brasil contemporâneo tem mais da metade da população de cor parda e negra, o 

que corresponde a 50,94% do total da população. Muitos deles estão nas classes populares, 

cujos indicadores econômicos mostraram alterações positivas na primeira década do século 

XXI. Em termos de religião, os dados oficiais do Censo 2010 do IBGE apontaram que 

reduziu o número de católicos – embora continue sendo a maioria – e cresceu o percentual de 

protestantes em relação aos censos anteriores. Foi registrada a diminuição no número de 

adeptos da umbanda e do candomblé, de acordo com Prandi. Nesse cenário é que se situa esta 

pesquisa que articula cultura e cultura popular afro-brasileira, tendo como perspectiva o lugar 

das manifestações e expressões dos cultos de candomblé e de tambor de mina na sociedade 

contemporânea, especificamente nos estados Bahia e Maranhão. Buscou-se, portanto, situar 

representações da cultura popular afro-brasileira em relação ao candomblé e ao tambor de 

mina sob o formato de narrativas audiovisuais no telejornalismo das emissoras TV Bahia e 

TV Mirante, como territórios midiáticos representativos da região nordeste do Brasil, assim 

constituídos por fazerem parte da maior rede de televisão privada do país, a TV Globo, e, 

também por se tratar de afiliadas de televisão líderes de audiência nos dois estados.    

Na análise, compreendeu-se que predominam uma visão festiva e a ideia de 

sincretismo nas narrativas audiovisuais que têm como abordagens manifestações, expressões e 

personalidades do candomblé e do tambor de mina. Trata-se, portanto, de uma visão 

conservadora que está relacionada à formação sociocultural do Brasil que, ainda no século 

XXI, não superou as relações de classe e raciais. Nesse sentido, a cultura popular afro-

brasileira tem um papel importante na formação sociocultural desde que ocupe o 

protagonismo político-histórico-cultural que lhe é devido e não apenas o caráter funcional de 

elemento exótico e festivo da identidade nacional e regional.  

O esforço aqui foi para compreender telejornalismo e cultura popular afro-

brasileira. Para tanto, não se limitou a análise à forma e ao conteúdo, mas se recorreu às 

dimensões sócio-econômico-histórico-cultural como fundamentos da elaboração do 

pensamento crítico que se pretendeu no estudo. Nesse sentido, a categoria visão de mundo de 

Goldmann favoreceu a compreensão das narrativas audiovisuais como obras não apartadas da 

formação sociocultural, no sentido de considerar que a estrutura mental de caráter coletivo, 

representativa de grupos sociais antagônicos, integra o pensamento forjado nos movimentos e 

nas expressões culturais tecidos no processo das contradições e das tensões de formações 

sociais marcadas por interesses divergentes. Com Lukács, Goldmann e Adelmo Genro Filho o 
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esforço que se fez foi para situar e compreender o jornalismo em uma dimensão ampliada da 

realidade social, situando-o como parte do processo histórico da sociedade.  

Verificou-se que narrativas audiovisuais da TV Bahia são veiculadoras de idéias 

dominantes como as que associam orixás ao santo católico, combinando, nesse sentido, vozes, 

imagens e som ambiente sob o formato de reportagens. Essas narrativas, por sua vez, 

atualizam o sincretismo religioso como fenômeno cultural próprio da Bahia. O que não quer 

dizer que esse fenômeno seja invenção por parte do jornalismo baiano. Conforme se observou 

diretamente em 2012, e segundo as reportagens difundidas pela TV Bahia, as festas de largo 

de Salvador são espaços públicos que mostram o caráter híbrido das práticas culturais e 

religiosas entre cultos de origem afro e catolicismo. Aparentemente, o jornalismo televisivo 

estaria apenas reproduzindo o que os olhos e ouvidos alcançam dos sujeitos e espaços das 

histórias do cotidiano. No entanto, uma análise mais atenta dos fenômenos às ideias, ou seja, 

dos fenômenos às categorias mentais que perpassam a cultura popular afro-brasileira e desta 

ao exposto nas narrativas audiovisuais – como expressões de ideias preconcebidas sobre 

cultos afro-brasileiros – foi decisiva para o mapeamento das representações sobre cultos aos 

orixás e culto aos voduns. O passo seguinte deu-se no esforço de compreensão dos interesses 

da televisão e dos sujeitos do candomblé e do tambor de mina e de estabelecer possíveis elos 

entre narrativas audiovisuais e manifestações e expressões culturais do candomblé e do 

tambor de mina como parte das relações socioculturais forjadas no processo de lutas sociais e 

de alianças entre classes sociais antagônicas.  

Com o aporte teórico buscou-se analisar o corpus da pesquisa em dimensão 

ampliada, tendo-se por norteamento visão de mundo e formação cultural do país, num esforço 

de compreender manifestações e expressões do candomblé e do tambor de mina, situando, por 

sua vez, os fenômenos culturais nos processos de contradições e tensões geradores de sentidos 

e de movimentos na formação social brasileira, nas especificidades da Bahia e do Maranhão. 

O objeto dessa pesquisa não versa sobre as rotinas produtivas de telejornalismo, 

mas tomou por referência mostra de produções audiovisuais sobre candomblé e tambor de 

mina veiculadas em telejornais, que compõem a grade de programação local de emissoras 

afiliadas da TV Globo. O corpus da pesquisa foi apenas o ponto de partida para se começar a 

relacionar telejornalismo e cultura popular afro-brasileira. Teve-se, portanto, como 

direcionamento o que foi mostrado, exibido, como um conjunto articulado de histórias 

contadas em formato de narrativas, que foram elaboradas a partir de pontos de vistas 

previamente selecionados e reencaminhados durante a produção bruta do material audiovisual 
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para uma edição, de vozes, de imagens, de trilhas sonoras e de sons ambientes, finalizada 

como narrativa audiovisual difundida pela emissora de televisão.  

As práticas de jornalismo dessas emissoras deixaram entrever marcas de ideias, de 

concepções socioculturais representativas de interesses de grupos político-econômicos. 

Prevalecendo, desse modo, o não-conhecimento das bases da cultura popular afro-brasileira 

na formação social baiana e maranhense, contribuindo para esfumar contradições e tensões de 

classes e raciais, reproduzindo, assim, pelo alto categorias mentais dominantes da sociedade 

brasileira. 

Tem-se por pressuposto que o jornalismo não está apartado das relações sociais de 

classe e raciais constituidoras da formação sociocultural brasileira, ao se compreender que 

narrativas audiovisuais são obras articuladas aos sujeitos da comunicação em suas diversas 

relações com os sujeitos da formação social.      

As narrativas audiovisuais expõem fragilidades nos seus formatos e conteúdos, 

mesmo na TV Bahia que está localizada em um estado que tem produções significativas de 

artes e de produção acadêmica relacionadas aos cultos afro-brasileiros, por um lado, e por 

outro, de movimentos articulados politicamente e com estreita relações com intelectuais, 

artistas e políticos, enquanto formas relevantes da produção do conhecimento e estratégias de 

fortalecimento do candomblé. Aproximações, influências mútuas e trocas culturais entre 

intelectuais e líderes de cultos afro-brasileiros deram visibilidade e abriram espaços em 

especial ao candomblé baiano, tornando-o referência nacional. 

Perpassa nas narrativas audiovisuais o entendimento funcionalista de cultura, 

promovendo a ideia de comum sob o entendimento reducionista de festa e de sincretismo. 

Portanto, em ideias propaladas como festa e mistura, festa e diversidade, festa de todas as 

raças, de todas as classes, para retomar um fragmento da fala do apresentador-repórter na 

cobertura da Festa de Iemanjá. São ideias que reatualizam no espaço midiático o pensamento 

dominante de negação das relações sociais de classe e raciais. Promovem a cultura popular 

como festa, não no sentido das manifestações e expressões festivas que são parte da cultura 

afro-brasileira, mas tão somente como registro de eventos, sem produção mais elaborada de 

cobertura jornalística, que poderia ser potencializada em narrativas audiovisuais como forma 

de conhecimento e forma cultural. Nesse sentido, torna-se fundamental compreender a 

complexidade e a diversidade da cultura afro-brasileira como sujeito protagonista da história e 

não como um sujeito de que se fala e que é carecedor de benesses da mídia televisiva.  

Essa concepção festiva da cultura não está dissociada da formação do pensamento 

ocidental de cultura como modo de vida e como civilização, ora prevalecendo, sentido 
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descritivo ou normativo ou os dois sentidos, na pós-modernidade ou capitalismo tardio. 

Saltando a ideia de pluralidade de culturas e da necessidade nos moldes positivistas de 

classificação do outro, aquele que é tido pela sociedade ocidental como estranho, como 

selvagem. A visão dominante nas narrativas revela a força do pensamento ocidental, que 

ainda concebe manifestações e expressões da cultura popular afro-brasileira como sendo 

exóticas. No caso desse estudo, o exotismo apresenta-se reatulizado na ideia de festa e de 

sincretismo.  

Nessas concepções dominantes de cultura há um quê de celebração e de harmonia, 

justapondo desigualdades, historicamente determinadas, esfumando, desse modo, as 

contradições e tensões de uma formação social de base escravocrata, reformada nos moldes da 

economia capitalista do Brasil republicano e neoliberal, para situar, o recorte temporal do 

corpus da pesquisa. Modelo de economia que se forjou no Brasil escravocrata evoluiu para a 

expropriação da mão de obra de afrodescendentes nos moldes capitalistas, consolidando o 

estado capitalista no qual o mercado de trabalho é também espaço de novas formas de 

segregação racial.  

No mundo das ideias culturais, manteve-se o mundo ocidental idealizado e a 

propagação de visões preconceituosas e redutoras da cultura afro-brasileira, tida com bárbara, 

pagã e inferior e, também, associada miticamente ao personagem diabo de narrativas 

concebidas e difundidas por religiões judaico-cristãs. 

Muniz Sodré ressalta a diferença das etnias como elemento essencial no 

fortalecimento da cultura afro-brasileira, constituindo, desse modo, uma continuidade 

institucional, cuja proximidade à intelectualidade contribuiu para disseminar as ideias 

fundantes do candomblé, num enfrentamento à negação das culturas afro-brasileiras. Sansone, 

por sua vez, situa, historicamente, o surgimento do que ele chama de culturas negras 

originárias de etnias que se tornaram, posteriormente, dominantes como a nação iorubá, que é 

relacionada aos principais terreiros de candomblé da Bahia. 

As narrativas televisivas, por sua vez, ajustaram vozes, imagens e sonoridades, 

tendo por referência elementos do culto aos orixás do panteão nagô em correspondência ao 

santo católico, prevalecendo, desse modo, a linha de candomblé ioruba/nagô e as 

manifestações e expressões de culto aos santos do catolicismo. 

O tambor de mina na tradição Casa das Minas, que segundo Sergio Ferretti, está 

em declínio no Maranhão, não foi mencionado na reportagem sobre a Festa do Divino, que é 

expressão cultural daquele terreiro e obrigação religiosa que homenageia voduns. A 

reportagem que aborda o lançamento de documentário sobre a Casa das Minas manteve-se 
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novamente distanciada do terreiro de mina, reproduzindo a fala do especialista. A voz de 

vodunsis da Casa das Minas foi escutada no contexto da voz oficial, responsável pela 

recuperação do prédio tornado patrimônio cultural.  

As tradições de mina do Terreiro de Zomadonu, as da linha nagô e os terreiros 

híbridos que juntam mina, candomblé, cura, pajelança, encantarias não fizeram parte de spot 

publicitário da TV Mirante, emissora que se propõe valorizar as culturas populares. A atual 

publicidade da emissora sobre festas religiosas populares sequer se refere ao tambor de mina. 

Sabe-se que, no Maranhão, a institucionalização de festejos populares rendeu mais 

cobertura midiática de festas como a do Divino Espírito Santo, especialmente a partir de 

1995. Mas o olhar midiático se manteve mais funcional que jornalístico, no sentido, de 

apresentar uma narrativa-registro que segue a fonte oficial governista em detrimento dos 

sujeitos responsáveis pelas festas como os terreiros de mina. A marca que se sobressai é a da 

cobertura de eventos turísticos. As características religioso-poéticas da Festa do Divino, que 

possuem significativas marcas de teatralização e de interpretação de cânticos e de dança, não 

foram valorizadas na narrativa. Nesse sentido, o conhecimento que se mantém, através do 

tempo, pela oralidade, foi silenciado, enquanto aspectos religiosos católicos continuam 

obscurecendo rituais que fazem parte de terreiros de mina. As marcas institucionais nas 

narrativas jornalísticas revelam o olhar pelo alto, verticalizado, olhar que pouco enxerga e 

uma escuta de baixa intensidade, de acordo com o exposto nas análises sobre cultos de origem 

afro. 

Com base na análise do material jornalístico das emissoras de televisão, em 

particular a TV Bahia, verificou-se que a visão de mundo das festas de largo não coincide 

com a visão de mundo das representações dessas festas pela TV Bahia. A cobertura da Festa 

de Iemanjá trouxe indícios dessas diferenças de modos de ver e de estar nas festas de largo 

pelos adeptos de cultos afro-baianos e pelos produtores das narrativas audiovisuais. Embora, 

os terreiros tradicionais rendam homenagem em festas próprias dedicadas aos orixás 

femininos, dentre os quais Iemanjá, a Festa Dois de Fevereiro na praia do Rio Vermelho 

aglutina diversos terreiros de candomblé e de umbanda, também, em rituais de ocupação 

coletiva do mesmo espaço físico e cada um, a seu modo, rende as homenagens ao orixá. Mas 

o que se vê na TV são imagens que mostram a multidão compacta, uniforme, numerosa, tal 

como exibiram os planos abertos, seguidos de planos médios que focam o deslocamento das 

pessoas, gestos de entrega de oferendas, por exemplo. A narrativa audiovisual priorizou a 

multidão, mantendo os adeptos de cultos afro-baianos diluídos no ajuntamento de pessoas. 

Aqui o povo de santo evoca, segundo o entendimento da TV Bahia, a ideia de numerosa 
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audiência da afiliada da Rede Globo. A concepção de povo, nesse sentido, para o jornalismo 

televisivo da TV Bahia, significa quantidade e também testemunho representativos de valor-

notícia pelos critérios de seleção e de elaboração dessa escolha de acontecimento 

transformado em notícia (TRAQUINA, 2005), de acordo com os seguintes valores e 

argumentos: i) proximidade: o telejornal está dentro da festa, está ao lado do povo; ii) 

relevância: trata-se da cobertura de uma das principais festa de largo da Bahia, por mobilizar e 

alterar o cotidiano dos baianos, atraindo ainda pessoas de fora do Estado; iii) notabilidade: a 

expressiva quantidade de pessoas que participa da festa confere a visibilidade popular do 

evento que aqui enche os olhos, tornando-se evidente a necessidade do registro midiático. De 

acordo com Traquina, os fatos tangíveis se ajustam ao modo de ver dos jornalistas pelo fato 

da preferência por coberturas de acontecimentos e não pelas problemáticas sociais.  

Também se notou que as mães de santo e o grupo de candomblé, que atuam como 

personagens, quer como entrevistados, quer como efeito estético e de sonoplastia, têm 

participações reduzidas, segundo os papéis definidos pelo script do programa que, nessa 

perspectiva, aponta para o engessamento do roteiro como ideia preconcebida sobre festa, e 

nesse sentido, atuando também como testemunhas que ratificam essa visão de mundo.  

A essência dos cultos afro-brasileiros que combinam poéticas musicais, dança, 

cânticos, gestuais, indumentárias, por exemplo, são apresentados de modo difuso e 

fragmentado, não coincidindo, portanto, como o modo de ser e estar dos terreiros de cultos 

afros, conforme se analisou nesse estudo. 

Observou-se, ainda, que narrativas televisivas de manifestações e expressões 

poéticas do candomblé e do tambor de mina aparecem também como negócio. Neste sentido, 

estão no nível das representações utilitárias, embora sejam notícias contadas em formato de 

imagem e de som com a intenção de levar ao espectador a encenação dos atores sociais no 

palco do cotidiano. Representações utilitárias, por sua vez, estão na ordem do capitalismo. A 

separação por audiências revela que a grade de programação sustenta-se na ideia de 

segmentação de classes, segundo parâmetros de poder aquisitivo classificados em classes A, 

B, C, D e E. Esse tipo de classificação também é reducionista e concebe o popular enquanto 

número e como sujeito destituído, o que é carecedor de benesses. A estratégia das emissoras 

vincula-se à promoção do chamado jornalismo comunitário e de prestador de serviço público-

cultural. O jornalismo que se propõe comunitário investe em reportagens sobre o cotidiano 

popular, estabelecendo uma aliança momentânea entre conjuntos sociais representativos de 

grupos populares e emissora de televisão contra governos de plantão. São, portanto, 
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narrativas-registros de fragmentos do cotidiano, fragilizadas do ponto de vista da reflexão, 

mas providas para sustentar a formação de opinião pública. 

Os sujeitos dos cultos de origem africana que têm vozes nas narrativas são 

lideranças do candomblé e do tambor de mina que já possuem atuação no campo da literatura 

e da música, o que os projeta para além dos espaços dos terreiros de cultos afros. E, nesse 

sentido, são propagadores de linhas do candomblé e do tambor de mina, como os chamados 

terreiros de nação Ketu, na Bahia, e os terreiros híbridos no Maranhão, que misturam 

elementos de mina com o candomblé, cura e pajelança. De acordo com as narrativas 

audiovisuais mapeadas nesse estudo, lideranças e festas de largo tematizadas alcançaram o 

nível de conquista simbólica de espaços importantes na formação sociocultural, tornando-se, 

desse modo, pautas nos dois telejornais analisados, sem, no entanto, se desconsiderar os 

interesses de grupos populares e da televisão comercial. 

Por outro lado, mães de santo sem a visibilidade midiatizada ocupam espaços nas 

narrativas por falas direcionadas para a ideia do culto afro-brasileiro exótico e menos para o 

entendimento dos significados dos rituais. Ou ainda, concebe diversidade musical, de canto e 

de dança a um grupo de candomblé que funciona com efeito de sonoplastia, conforme se 

verificou na cobertura da Festa de Iemanjá.  Nesse sentido, a fala de adeptos do candomblé e 

do tambor de mina é fragmentada, montagem audiovisual que mantém os cultos afros na zona 

de mistério.   

Em suma, a cobertura do jornalismo televisivo de manifestações e expressões da 

cultura popular afro-brasileira ocorreu mediada por festas originárias do calendário católico. 

Mesmo se considerando que, conforme, Mãe Stella, os filhos e filhas de santo não precisam 

mais esconder as sua crença e suas práticas religiosas no catolicismo para manter viva a 

cultura de origem africana, no entanto, nas representações audiovisuais, a cultura do 

candomblé aparece na categoria festas populares e seus entrecruzamentos em três reportagens, 

mas cuja abordagem principal é a festa católica. Aspectos mitológicos e práticas culturais se 

impõem nas ruas e servem, por sua vez, como produção jornalística audiovisual que sonega a 

essência das manifestações e expressões dos cultos afro-brasileiros.  

Verificou-se que entre as estratégias utilizadas de promoção do telejornalismo do 

Bahia Meio Dia, como prestador de serviço público-cultural, aparecem com os seguintes 

efeitos estéticos:   orixás são citados, repórteres e apresentadores se vestem nas cores que 

remetem às divindades do candomblé, grupo de terreiro funciona como efeito de sonoplastia, 

oferendas a Iemanjá são reveladas, segredos são narrados. 
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As estratégias do jornalismo televisivo da TV Mirante se revelam pela cobertura 

de eventos culturais que, em comum, apontam o agendamento das reportagens pelo calendário 

institucionalizado de eventos, como no caso da Festa do Divino, e pelos especialistas e 

lideranças religiosas, nas demais narrativas sobre a Casa das Minas e sobre a morte do 

babalorixá Jorge Itaci. Personalidade que também se destacou, estrategicamente, pela 

liderança alcançada no estado, assim também como Pai Euclides, que obteve cobertura 

midiática sobre o lançamento de CD Baião de Princesas. 

Pode-se finalizar, ratificando que assim como a literatura, a televisão também tem 

as suas representações mentais, que no caso aqui analisado, tem relação e expressa o 

pensamento de formação cultural dominante que toma manifestações e expressões das classes 

populares tão somente no sentido do exótico, do festivo e do sincretismo.   

Em suma, conclui-se que a cultura popular afro-brasileira ainda é narrada pelo 

jornalismo televisivo difundindo de modo reducionista, pouco esclarecedor e com visão 

dominada na sua essência por categorias de pensamento que ocultam diferenças de classes 

sociais e raciais. A produção noticiosa que reproduz narrativas conservadoras da ordem social 

vigente faz parte de conglomerado midiático de um país que resiste, por interesses de grupos, 

a inserir na ordem do dia a questão das políticas públicas de comunicação. 

A questão da reafricanizaçao, ante a supremacia do candomblé de tradição iorubá 

discutida pelos intelectuais pesquisadores da cultura afro-brasileira, não aparece de modo 

explícito nas narrativas. No entanto, infere-se que essa questão tem reflexo favorável aos 

chamados candomblés tradicionais por serem objeto de produções audiovisuais. Duas 

importantes lideranças de candomblés de nação Ketu são personagens de narrativas 

veiculadas nos telejornais. Outro aspecto que corrobora para o sentido de reafricanizaçao, ou 

seja, estratégia de sobrevivência dos terreiros que enfatizam a cor, a descendência africana 

(SANSONE, 2002), está no ocultamento da diversidade de terreiros que marcam presença na 

Festa de Iemanjá. A ideia que predomina é a de festa do povo, visto como quantidade, como 

um espaço que quebraria as desigualdades sociais, replicando, assim, a ideia conservadora de 

esquecimento festivo, de apagamento das desigualdades sociais e raciais. 
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