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Cinema Invisível aborda a imagética de Exu com base na ritualização do sincretismo 
religioso brasileiro que incorpora, em seu conteúdo histórico, a resistência da cultura africana no 
Brasil submersa ao modelo escravista como forma proibida de afirmação de sua identidade 
cultural. Discutirá as relações do cinema documental como método e técnica de observação na 
pesquisa de campo e sua função heurística na representação da história cultural. A partir do 
método etnográfico, pretende-se construir a estética de Exu na expressão do cinema documental 
como forma de produção do conhecimento.   
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Epigrafe 
 

“Exu ficou na casa de Oxalá dezesseis anos. 
Exu prestava muita atenção na moldagem e aprendeu como Oxalá fabricava 

as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, as mãos, os pés, a boca, os 
olhos, a vagina das mulheres. 

Durante dezesseis anos ali ficou ajudando o velho orixá. 
Exu não perguntava. 
Exu observava. 
Exu prestava atenção. 
Exu aprendeu tudo. 
Um dia Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada por onde 

passavam os que vinham à sua casa.” (PRANDI, 2001, 40). 
 

 A tradição do culto de Exu no Brasil e seus protagonistas, tem a sua origem 
numa complexa rede de significações culturais entrelaçadas nas influências de cultos 
africanos, pajelanças do universo indígena, espiritismo francês de Alan Kardec, 
cristianismo santoral oriundo de Portugal e a feitiçaria francesa, sendo reinventado com 
a terminologia Quimbanda, a linha da esquerda, como é chamada nos cultos de 
Umbanda no território brasileiro. 

                                                 
1 Saudação feita ao Orixá Exu que teria a propriedade de incita-lo. (Adilson Martins, 2008, pág. 170) 
2 “Também chamado de Elegbará, “o dono da força”, é o porta-voz dos Orixás, o grande mensageiro, 
responsável por entregar aos homens as dádivas dos Orixás, sejam espirituais ou materiais. Protetor dos 
cumpridores de seus deveres, pune aqueles que ofendem os Orixás ou falham no cumprimento de 
obrigações. Seu dia é a segunda-feira, suas cores são o preto e o vermelho e o seu símbolo é o tridente.” 
(Revista História da Biblioteca Nacional, 2005, pág. 31) 
3 Graduado em licenciatura plena em História foi bolsista de iniciação científica pelo BIC/UCG e 
PIBIC/CNPQ, Mestrando em História pela Universidade Católica de Goiás – UCG. Email: 
fredericomael@hotmail.com  
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A Quimbanda4 é, por sua vez, a transformação cultural de uma diversidade de 
crenças religiosas em um novo culto também presente em várias religiões de matrizes 
africanas. Este fenômeno singular aparece, ao mesmo tempo, no Terecô5, Candomblé6, 
Umbanda7 e nos Cultos aos Voduns8.  

De vertentes diversas, o poderoso Exu através da história oral se manifesta numa 
reinvenção do mito de origem Yorubá redecodificado popularmente em entidades 
espirituais difundidas como forma disciplinadora de abrir e fechar os caminhos daqueles 
que passa em sua morada.  

A farta literatura antropológica e religiosa, afirma que o principal habitat de Exu, 
é a encruzilhada. É neste espaço, que os seus devotos ritualizam oferendas e agrados 
deixados por diversas razões, a exemplo do amor e ódio, fortuna e saúde, agradecimento 
ou simplesmente um rastro de quem teve a permissão de chegar à morada de Oxalá na 
crença de alcançar o estado demiúrgico.  

Assim, as primeiras impressões tecidas na pesquisa de campo em curso, serão 
apresentadas abaixo como forma de traduzir os resultados iniciais de uma minuciosa 
descrição etnográfica do culto de Exu cada vez mais absorvido e difundido na cultura 
popular brasileira. Culto este, cenografado no espaço da encruzilhada para ritualizar 
desejos, ambições, luxuria, poder e suas representações. 

Deste modo, abordaremos as contradições da trajetória do culto da Quimbanda a 
partir da micro história, como forma de proceder a crítica para tentar elucidar e 
responder questões sobre a profundidade do processo histórico de estigmatização 
porque passam os protagonistas do culto de Exu carimbados pela  sociedade brasileira.  
Ao mesmo tempo, será analisados o fenômeno de reelaboração do culto e sua prática 
como forma de fortalecimento e respostas difundidas pela história oral e sua riqueza no 
imaginário e na memória coletiva. Aqui, cruzaremos o campo e o contra-campo do 
conhecimento científico que se pretende demonstrar através da leitura imagética do 
cinema documental na imagética de Exu.  

Através da leitura do processo histórico, confrontaremos as fontes documentais 
sobre o culto dos excluídos e a vontade dos mesmos em serem reconhecidos numa 
sociedade onde os valores culturais do colonizador prevaleceram com suas normas e 
regas amparadas no Código Penal brasileiro elaborado na passagem do Império para a 
República. Como se nota a seguir, religião de matriz africana no Brasil é crime. 
 

“Art. 157 - Praticar o Espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de 
talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar 
cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a 
credulidade pública: Penas - de prisão celular por um a seis meses e multa 
de 100$ a 500$. 

Parágrafo 1o: Se por influência, ou em conseqüência de qualquer destes 
meios, resultar ao paciente privação ou alteração temporária ou permanente 

                                                 
4 Denominação ou culto de Exu. A linha oposta do ritual da Umbanda e outros cultos de descendência 
afro no Brasil. 
5 Culto sincrético entre as Casas das Minas e pajelanças do universo indígena na região do Codó e 
Mearim no Maranhão. (Prandi,2004, pág. 59) 
6 Culto aos Orixás que predomina na Bahia, ritual de forte descendência da etnia Nagô. ( Bastide, 2001)   
7 Culto de maior sincretismo encontrado no Brasil, trabalha com sete linhas de entidades que se desdobra 
em sete falanges, que por sua fez comportam entidades individualizadas. (Prandi, 2004, pág. 281) 
8 Culto a divindades africanas da área gbe na África ocidental que corresponde ao antigo reino de Daomé, 
atual República do Benin. (Revista História da Biblioteca Nacional, 2005, p.40). 
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das faculdades físicas: Penas - de prisão celular por um a seis anos e multa 
de 200$ a 500$. 

Parágrafo 2o: Em igual pena e mais na de privação do exercício da profissão 
por tempo igual ao da condenação incorrerá o médico que diretamente praticar 
qualquer dos atos acima referidos ou assumir a responsabilidade deles.” 

(Referencia da lei 157 do código penal de 1890). 
 

Partindo desse pressuposto, constata-se que a sociedade brasileira acreditava e 
acredita na feitiçaria, sortilégios e que todos os ritos espiritualistas eram agrupados e 
condenados pela lei, não havendo uma distinção entre eles.  Contudo, este trabalho tem 
o intuito de desmistificar a demonização de Exu e demonstrar os vários sentidos da 
Quimbanda, abrindo o debate sobre a tolerância religiosa, a importância histórica, social 
e religiosa do culto, os seus praticantes e descendentes na nossa sociedade. 

Um recuo histórico  evidencia que, desde o século XVII tem-se notícias de 
cultos africanos em terras brasileiras, como os “calunduns colonias”, os cultos aos 
Voduns, dos Orixás e reuniões onde os africanos e seus descendentes organizavam seus 
rituais no qual eram frequentados por um número razoavel de individuos, incluindo 
brancos e mestiços de diversas classes sociais.  

Entretanto, deste lado do Atlantico os Calundus de diversas origens africanas 
como a banta das regiões do sul da África como Angola, Congo, Moçanbique e os da 
África Ocidental denominados Jeje e Nagô da atual república do Benin, que também por 
imposição se aproximaram do catolicismo. Ainda assim, em função das influências das 
tradições religiosas amerindias, católicas e africanas no mesmo culto, tem-se o 
surgimento de uma nova religião com grande influência do povo Bantu, mais tarde 
denominada de Umbanda. 

Com base no método etnográfico, serão  utilizados os recursos imagéicos como 
substrato de observação, análise e resultado da pesquisa propriamente dita, ressaltando a 
sua fidelidade estética e ética no processo de escrituração e registro dos fenônemos 
culturais recomendados por Marcel Mauss (1872-1950) em seu trabalho intitulado 
“Oficio de Etnógrafo, Método Sociológico” (1902)9. 

Quando se trata da pesquisa de campo, com autilização científica da imagem 
como método de investigação, o trabalho deve ser planejado, para que o pesquisador 
tenha autonomia para escolher e decidir sobre o caminho a ser seguido no percurso da 
realização da observação e registro dos dados, balizado pelo critério da observação 
participante. O planejamento da pesquisa imagética permite ao pesquisador o acesso a 
determinadas situações sociais e culturais ritualizadas ou de processos educativos 
específicos, que podem ser inacessível à observação a simples vista e impossíveis de 
serem anotadas com fidelidade em seu diário de campo. 
 

Uma etnografia do ritual de Exu. 
 
Descrição do ritual de Exu dentro do Congá10 no qual foram observadas nove 

cerimônias espirituais de Exu, no Centro Espírita Anjo Ismael, localizado no Setor 
Jardim Goiás, Goiânia-Go. 

 
Terreiro regido por Oxossi. 

                                                 
9 MAUSS, Marcel. Ofício de Etnógrafo, Método Sociológico (1902), in Antropologia, (Org.) Roberto 
Cardoso de Oliveira. São Paulo: Ática, 1979. 
10 Nome dado à casa de culto de Umbanda. 
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Patrono do Terreiro: Anjo Ismael. 
Diretor espiritual: Sr. Luís Fernandes Salles. 
Entidade responsável pela linha de Caboclo: Caboclo Ubirajara. 
Entidade responsável pela linha de Preto velho: Pai Matias  
Entidade responsável pelo linha de Exu: Exu sete Cachoeiras. 
Entidade responsável pela linha dos Ibejes: Miutinho 

 
1º ATO - Firmeza das sete linhas e Orixás no congá 
 
O ritual se inicia com a firmeza das sete linhas de Umbanda e dos Orixás. 
As sete linhas de Umbanda são constituídas pelas linhas de espíritos que 

trabalham incorporados em médiuns, (são chamados nos terreiros de Umbanda de 
cavalos ou burros, no qual as entidades espirituais incorporam ou montam em seus 
aparelhos mediúnicos) estas linhas são: dos Pretos Velhos, Caboclos, Baianos, Crianças, 
Ciganos, Marinheiros, tendo a ultima linha chamada de Quimbanda (esquerda) nos 
quais os espíritos vêm sobre a regência de Exu. 

Os Orixás adotados na Umbanda são: Oxalá, Ogum, Oxossi, Xangô, Omolú, Ibeje, 
Iemanjá, Oxum, Nana e Iansã.  

Exu na mitologia africana é o mensageiro dos orixás, tendo o culto e sua moradia 
separada dos demais orixás africanos. 

A firmeza dos orixás varia de congá para congá dependendo de suas heranças. 
Se há uma proximidade com o Candomblé, teremos a firmeza dos orixás com base 

na mitologia africana, sendo o ritual composto de danças e entregas de oferendas aos 
orixás dentro do próprio terreiro. Exu no candomblé é responsável pela ligação do 
mundo dos homens ao dos orixás, pela segurança dos trabalhos a ser realizado no 
terreiro e mantendo quiumbas11 e enguns12 distantes da cerimônia, por isso ele é o 
primeiro no candomblé a receber as atenções devidas (padé de exu) para depois 
prosseguir com a cerimônia. 

 No ritual de Umbanda no qual teve a observação direta, teremos a firmeza das 
sete linhas da Umbanda, juntamente com os orixás através de preces e cânticos de 
louvor (pontos cantados). Exu é o ultimo a receber as atenções, mas com as mesmas 
obrigações de proteger o terreiro dos espíritos obsessores e vibrações que possam 
deturpar a harmonia do trabalho espiritual tendo suas oferendas realizadas fora do 
congá, como nos cemitérios e nas encruzilhadas onde acreditam ser a morada de Exu 
(entidade espiritual). 

 
2º ATO - Firmeza da tronqueira 
 
Com as paredes pintadas de preto e vermelho, logo nos deparamos com imagens 

fabricadas de gesso, no qual nos remetem a demônios ligados ao imaginário cristão,  
devido aos pés em forma de casco de animais, a cor da pele pintada em vermelho, 
chifres e uma série de símbolos como tridentes, punhais, fogo, charuto, estando 
relacionados nas imagens e suas representações de cada entidade a qual linha pertence. 

A tronqueira como é chamada à casa de Exu, normalmente fica do lado esquerdo 
da entrada do congá sendo separado fisicamente do restante do terreiro. Neste local se 
encontram os assentamentos de Exu. Este local é destinado às oferendas dentro do 
congá e uma séria de magia destinada à vibração de Exu, no qual o cheiro de vela 
                                                 
11 Espíritos sem luz que podem perturbar o trabalho espiritual. 
12 Espíritos dos mortos. 
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misturado com cachaça e fumaça de charuto é presente, dando uma característica típica 
nas moradas de Exu.  

Nas moradas de Exu o acesso é restrito ao Pai e mãe de Santo e cambonos13 mais 
velhos. Normalmente se cultua vários Exus na mesma tronqueira, exemplo: Exu rei (a 
representação do maioral do inferno), O escora do Pai de santo (a entidade espiritual 
que acompanha o Babalaô14), O guardião do congá e Exus de linhagem Africana (exu 
Baraketu – guardião das porteiras, exu Lonan – guardião dos caminhos). 

 
3º ATO - Defumação 
 
A defumação consiste em purificar o ambiente através da fumaça de ervas como 

alecrim, beijoim, guiné e outros ingredientes como o chifre de animais e palhas de alho 
jogadas sobre a brasa de carvão. 

Esta preparação através da fumaça consiste em esterilizar o ambiente, afastar as 
energias desagradáveis para a segurança do trabalho espiritual e incorporação dos 
médiuns. 

A defumação começa pelo altar onde estão localizados os Santos Católicos, 
juntamente com Orixás Africanos, livros sobre a doutrina espírita e amuletos que são 
utilizados nos trabalhos. A defumação prossegue pelo espaço físico do congá sempre 
cruzando os pólos e cantando pontos que se referem à defumação: 

 
“Nossa senhora incensou o seu altar 
É para seus filhos chegar 
Incenso-a essa aldeia de caboclo 
Para os maus sair e o bem entrar 
Incenso-a essa aldeia de caboclo 
Para os maus sair e o bem entrar” 
 
Após a defumação do altar o cambono prossegue com a defumação dos médiuns, 

começando do Pai e Mãe de santo seguindo a hierarquia do congá e finalizando na 
tronqueira de Exu. 

 
4º ATO - Pontos cantados para chamada de Exu. 
 
O congá entra em harmonia com as cantigas que descrevem o mundo de Exu. 

Esses pontos cantados trazem elementos da identidade disciplinadora, demoníaca e as 
heranças da feitiçaria sendo reinventada no Brasil como Quimbanda.   

Abaixo ponto de abertura da Gira de Exu, no qual o pedindo de licença é para Exu 
Tranca Rua, abrir a Gira na energia de Ogum15: 

 
“Sino da capelinha bateu blem blaum 
Sino da capelinha bateu blem blaum 
 
Deu meia noite o galo já cantou 
Seu Tranca Rua que é o dono da Gira 

                                                 
13 Auxiliar, ajudante, pessoa que zela das entidades e da casa santa. 
14 O sinônimo de Pai de Santo. 
15 Orixá que ensinou os homens a produzir tecnologia e foi sincretizado com São Jorge, recebendo no 
imaginário popular o guerreiro do mundo espiritual. 
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Oi abra a Gira que Ogum mandou   
Seu Tranca Rua que é o dono da Gira 
Oi abra a Gira que Ogum mandou.”  

 
Ponto cantado em louvor ao Maioral16, trazendo assim a energia e o povo da 

Quimbanda, para trabalhar incorporado nos médiuns: 
 
“Olha lá catira de Umbanda  
Espia, espia quem vem lá 
 
É o chefe da Quimbanda 
Chefe, chefe maioral 
 
Todo mundo esta vós saravando 
Papai de Umbanda mandou lhe chamar  
Todo mundo esta vós saravando 
Papai de Umbanda mandou lhe chamar” 

 
Ponto catado em saudação ao povo da encruzilhada: 

 
“Exu da meia noite 
Exu da encruzilhada 
Exu da meia noite 
Exu da encruzilhada 
 
“Salve o povo da quimbanda 
Sem Exu não se faz nada 
Salve o povo da quimbanda 
Sem Exu não se faz nada” 
 
Pontos cantados em saudação ao povo do cemitério: 

 
Portão de ferro cadeado de madeira 
Portão de ferro cadeado de madeira 
 
No portão do cemitério sarava seu Jão Caveira 
No portão do cemitério sarava seu Jão Caveira” 
 
Ponto ao povo do cemitério: 
 
“Soltaram um bode preto, meia noite na calunga 
Soltaram um bode preto meia noite na calunga 
 
Ele correu os quatro cantos 
Foi para lá na porteira 
Bebeu cachaça com Tatá Caveira.” 

 
                                                 
16 No culto de Exu o Maioral é a energia que representa a maior autoridade do inferno. (BITTENCOURT, 
1994) 
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Ponto de firmeza: 
 
“Ta no terreiro oi pembá 
Com seu tambor de pembá 
Ta no terreiro oi pembá 
Com seu tambor de pembá 
 
Uma galinha preta de madrugada 
Um galo preto na encruzilhada 
Farofa amarela de azeite dendê 
 
Ô cadê Gira Mundo 
Ô pembá.” 
 
Pontos cantados à saudação a Exu Pomba Gira: 
 
“Pomba Gira é mulher de 7 maridos 
Pomba Gira é Mulher de 7 Maridos 
 
Não brinca com Pomba Gira 
Que Pomba Gira é um perigo 
Não brinca com Pomba Gira 
Que Pomba Gira é um perigo.” 
 
Ponto de Exu Pomba Gira: 
 
“Arreda homem que ai vem mulher 
Arreda homem que ai vem mulher 
 
Ela é Maria Padilha 
Rainha do Cabaré 
Ela é Maria Padilha 
Rainha do Cabaré.” 
 
Ponto de Exu Pomba Gira: 
 
“Tentaram lhe matar na porta do cabaré 
Tentaram lhe matar na porta do cabaré 
 
Mas ela é a 7 Saia 
Ela é a 7 Saia 
Ela é a 7 Saia mata ela se puder.” 
 
Com a abertura do trabalho e o entoou de cânticos logo vem à incorporação dos 

médiuns com as entidades espirituais regidas pelo mensageiro Exu, no qual recebem os 
nomes de batismo como: Exu Tiriri, Exu Gato Preto, Exu Marabô, Exu Maria Padilha e 
outros que baixam nos terreiros. 

Muitos procuram à magia de exu para que eles possam abrir os caminhos do amor 
e das finanças, curas de moléstias incuráveis que são provenientes de alguma feitiçaria 
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ou bruxaria, sendo ele mesmo responsável por abençoar ou amaldiçoar os caminhos de 
quem vive na terra. 

Essas características são atribuídas a Exu devido a sua mitologia no qual revela 
que o mensageiro dos orixás passou muito tempo com Oxalá e com ele aprendeu com se 
faz os homens e as leis que o regem. Com grande satisfação de seus serviços o velho 
orixá (Oxalá) o colocou na porta de sua morada para vigiar aqueles que venham até ao 
seu encontro. Com o passar do tempo os que vinham visitar Oxalá alem de trazer 
oferendas ao velho orixá deveriam trazer para o seu guardião agrados da mesma forma, 
sendo entregue na encruzilhada, a porta da morada de Oxalá. Assim Exu ganha o poder 
dos caminhos cruzados e compreende como o mundo dos homens funciona. 

Os trabalhos de Exu são normalmente realizados na sexta-feira, onde as consultas 
acontecem individualmente e são tratados diversos problemas. Nas questões amorosas 
as Pombas-Gira (Exu feminino) são especialistas. Dizem os devotos que as Pombas-
Gira viveram em reencarnações passadas grandes amores e desamores, que viveram na 
riqueza, na luxuria no fetiche e os desamores que as levaram a prostituição, entendendo 
assim melhor que ninguém as artimanhas do mundo amoroso. Já Exu, trata de casos 
financeiros, demandas espirituais, doenças que o mundo da medicina não explica. 

Com Exu em terra é o momento da firmeza dos pontos riscados no qual os 
cambonos e o Pai de Santo reconhece a entidade que esta incorporada nos médiuns. 
Estes pontos são constituídos de signos que fortalecem as origens de Exu Africano, 
como as contas de conchas, o falo desenhado em seu ponto e suas origens satânicas que 
o cristianismo o estigmatizou com seus tridentes e punhais dando o poder de amaldiçoar 
ou abençoar aqueles que o procura. 

As oferendas para Exu são normalmente realizadas nas segundas-feiras e sexta-
feira, podendo ser entregues nas encruzilhadas, nos cemitérios ou no próprio conga, na 
casa de Exu (tronqueira). Estas oferendas estão relacionadas com a abertura de 
caminhos espiritual, financeiro, profissional, pedido de saúde ou ao contrario, para que 
feche os caminhos de alguém, destrua a saúde, sendo assim exu uma faca de gumes 
trabalhando para o bem ou para o mal, dependendo muito de quem faz os pedidos. 

Após as consultas e hora de despedida, Exu se despede e é saldado pelo que veio 
fazer e o que veio levar e todos cantam para sua despedida: 

 
“Exu já bebeu, Exu curiou  
Exu vai embora que Zambe chamou 
 
Exu já bebeu, Exu curiou  
Exu vai embora que Zambe chamou         

 
Exu já bebeu, Exu curiou  
Exu vai embora que Zambe chamou”. 
      
6º ATO - Figurino 
 
Os trajes dos médiuns variam dependendo da ocasião, em dia de desenvolvimento 

os trajes são simples, calças e camisas brancas para os homens e saia rodada e com 
babados, lenço de cabeça e blusas brancas para as mulheres e guias relacionas aos 
Orixás e linhas espirituais que os médiuns tem afinidade. O Pai de Santo utiliza uma 
espécie e lenço branco no pescoço da mesma forma a Mãe de santo. 
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Nos dias de consulta as vestes são as mesmas do desenvolvimento mediúnico para 
os cambonos, já os médiuns de incorporação se vestem com as características de cada 
entidade e, utilizam adornos como capas bordadas com pontos riscados relacionados a 
cada entidade espiritual em particular, chapéus, bengalas, cedros, sempre com muito 
vermelho e preto, as cores típicas de Exu. 

Em dias de festa os médiuns de Pomba-Gira usam roupas ricamente enfeitadas 
com bordados dourados, lenços de cabeça e adornos coloridos em preto e vermelho, 
batons e perfumes, pulseiras de todas as cores e modelos. Já os médiuns que trabalham 
com Exu (macho) se vestem com calças e camisas tradicionais, capas e chapéus.   

 
7º ATO - Objetos de cena 
 
Entrando no congá nos deparamos com um altar que lembra os altares católicos, 

devido à quantidade de imagens de santos, mas se observamos bem, iremos notar 
imagens de orixás e entidades específicas da Umbanda. Velas coloridas e de formatos 
variados, bengalas, charutos, garrafas de cachaça, defumadores, quadros com imagens 
de santos católicos e entidades espirituais, vasilhames produzidos da casca de coco, 
coité e barro são utilizados como copos ou travessas para servir comidas ou bebidas 
durante os trabalhos, punhais e pólvoras estes são instrumentos básicos para o trabalho 
de Exu. 

 
8º ATO - Espaço 
 
Os congás normalmente têm uma casa central onde acontece a maioria dos rituais, 

um cômodo menor do lado esquerdo onde fica a tronqueira de exu, um cruzeiro no pátio 
da frente onde os devotos colocam velas e fazem os pedidos. 

Dentro da casa central se encontra um altar, na parte dos consulentes duas filas de 
bancos comunitários de madeira separam homens e mulheres, um médium toma conta 
da relação da chamada, coordenando assim a entrada e a saída dos consulentes ao local 
das consultas espirituais, local este reservado para os membros da corrente mediúnica e 
o transe em si.  

Normalmente no congá moram o Pai de Santo ou a Mãe de Santo com alguns 
Filhos de Santo.   

 
9º ATO - O transe 
 
O transe acontece após a abertura dos trabalhos, os médiuns se postam e 

concentram na frente do altar, pontos de louvor a Exu são entoados por todos no congá 
até que os médiuns começarem a entrar no transe cadenciado. 

 
“O Pai de Santo benze-se e roda no sentido anti-horário..., nesse momento podemos 

observar uma tremura involuntária em todos os médiuns..., e logo vem à incorporação, as vozes 
ficam roucas e várias gargalhadas de arrepiar os cabelos tomam conta do terreiro..., até 
visitantes entram em transe devido à vibração do ambiente.”17 

 
Com gestos e formas demoníacas os médiuns tomam a forma e a representação de 

Exu, falam alto, não tem pudores com as palavras e descrevem sobre o mundo da pós-

                                                 
17 Trechos retirados do caderno de campo do Mestrando Frederico Mael, com data 19/06/2009. 
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morte onde ha ausência de luz e se escuta o ranger de dentes e gargalhadas que os 
mesmos adoram esboçar. 

Ficam horas em transe, trabalhando em pé ou sentados, bebem muita cachaça, mas 
após o transe vários médiuns declaram não estarem sentindo o efeito do álcool.  

 
Considerações complementares 
 
Com base do material  etnográfico como resultado da pesquisa de campo, 

incluindo notas pessoais em diários, imagens em video e  fotográficas, serão tecidas 
considerações e reflexões no campo da história cultural cotejadas com as principais 
escolas  do cinema documental para a eladoração do produto filmico propriamente dito. 

O método  Vertoviano da imagem e do som sincro  denominado  “câmera-olho 
e rádio-orelha”, sua consagrada teoria fílmica “d’A Vida ao Improvismo”. A realidade 
tratada na forma cinematográfica como representação ao improviso indo ao encontro 
dos acontecimentos do cotidiano para apreendê-los e compô-los dentro de uma lógica da 
montagem dialética para serem afirmados ou negados. A vida representa-se a si mesma 
no cinema. 

 
“El método del cine-ojo es el método de estudio científico-experimental del 

mundo visible: 
a) Basado en una fijación planificada de los hechos de la vida sobre la 

película. 
b) Basado en una organización planificada de los cine-materiales 

documentales fijiados sobre la película.” (Vertov, 1985, p.60).  
 

O cinema documental deslocando-se em direção ao outro, em busca do 
inusitado, do diferente. Uma ferramenta que serviu e serve ainda para revelar as 
diferentes culturas humanas e suas formas de organização social, política, econômica e 
religiosa. Uma necessidade de ir ao encontro da humanidade do homem para saber 
como ele percebe, pensa e representa sua realidade. 

 
“Nossa estou impressionado me vendo incorporado com Exu. 
Eu fico assim? 
Não me imaginava desta forma, estou extremamente perplexo. 
Esse sou eu mesmo?” 

Enio18 
 

No texto acima, a descrição de um trecho de nossa pesquisa, que exemplifica a 
atualidade do Cine-Olho do diretor russo Dziga Vertov, uma sinalização da importância 
do cinema documental como expressão da vida social. O referido realizador tornou-se 
uma referência clássica e, ao mesmo tempo, moderna no mundo do cinema como uma 
escola documental em razão de colocar em pratica e teorizar sobre os princípios 
gramaticais do cinema documental. 

No campo da pesquisa planejada, recorremos à teoria do cinema etnográfico de 
Robert J. Flaherty. Este cineasta e teórico do documental utilizaram o método 
etnocinematográfico na construção da obra fílmica de caráter cultural. Deste autor, 
utilizaremos o método de pesquisa e filmagem em campo na interpretação 
                                                 
18 Trechos retirados do caderno de campo de Mestrando Frederico Mael, no qual o Médium do Terreiro 
do Pai Lazaro de Iansã, declara estar impressionado ao se ver na imagem documentada em dia de festa a 
Pomba-Gira Maria Padilha e restituída do dia 13/08/2009. 
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espontaneamente da vida como ela é representada visando um tratamento mais fiel à 
realidade no cinema. O exemplo clássico de seu primeiro filme etnográfico: Nanook of 
the North, rodado em 1922 no Ártico Canadense. 

Desta forma Flaherty, conviveu durante cinco anos no ártico canadense 
estudando e documentando a luta pela vida de Nanook, o esquimó e sua família, 
nascendo assim a forma de documental “A vida ao Improviso”.   

Com todo o cotidiano da etnia Inuits, um grupo da família esquimó da Bahia de 
Hudson/Canadá, após toda uma planificação etnográfica para a filmagem, Flaherty 
interpreta Nanook e sua família. No processo de montagem, ele trás a realidade da vida 
e seus desafios de sobrevivência as telas do cinema, demonstrando assim a necessidade 
de entrar no tempo do outro para compreender a lógica de sua vida e suas relações 
cotidianas.     

Partindo dos princípios técnicos e heurísticos de Vertov e Flaherty,  traremos 
para a nossa abordagem do documental o etnólogo-cineasta Jean Rouch, em parceria 
com Edgar Morin na teorização e desenvolvimento de estudos e produções 
cinematográficas com base em uma nova concepção do documental. Tomou para si a 
expressão cine-olho transformando o cinema-verdade em um desdobramento de método 
e técnica aliados a uma nova prática de cinema documental, balizado com o campo da 
antropologia.  

Rouch elaborou um novo método do cinema-verdade e um novo conceito de 
vetores essenciais do movimento para o cinema etnográfico na realização de filmes que 
tratam dos rituais mágico-religiosos do Niger, estabelecendo na íntegra, os movimentos 
do corpo das pessoas em transe. Denominou este cinema documental de “Cine-transe”. 
E, ao filmar a passagem da natureza à cultura e o universo de representação das etnias 
do Níger, tornou-se o principal propulsor da escola do cinema etnográfico francês, 
influenciando assim, gerações de novos realizadores de diversas referências culturais e 
países do mundo.  
 De Rouch tomaremos de empréstimo o método do cine-transe como forma de ler 
as representações imagéticas de Exu, sendo processado pelo método vertoviano da 
montagem dialética, no qual a poética de Flaherty conduzirá o público pelo conteúdo 
histórico da temática e as contradições que o próprio homem a transforma em 
preconceitos.  
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