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Resumo 

Pesquisas sociolinguísticas mostram que no contato linguístico entre o português brasileiro e as 
línguas africanas durante o tempo da colonização, muitas palavras africanas foram assimiladas à 
língua falada no Brasil. Certas palavras fazem hoje parte da língua cotidiana, enquanto outras são 
utilizadas exclusivamente nas comunidades de religião afro-brasileira. Para a difusão das palavras de 
matriz africana, as músicas populares podem ser um fator importante. Com a ajuda da música, a 
sociedade brasileira lembra-se da importância que teve a África na formação da sociedade brasileira, e 
leva para o conhecimento palavras africanas e elementos culturais afro-brasileiros. Na obra musical do 
compositor, músico e artista Gilberto Gil pode-se observar um uso frequente de palavras de matriz 
africana. Neste trabalho analisa-se este vocabulário, e com uma proposta de classificação feita pela 
etnolinguista Yeda Pessoa de Castro, procura-se classificar as palavras conforme o nível sociocultural 
no qual se encontram. A análise mostra que em grande parte da obra do compositor acham-se palavras 
africanas, a maioria de origem banto e kwa. As palavras vêm de campos semânticos diferentes como 
culinária, música, cultura e a maioria são designações derivadas de religiões afro-brasileiras. 
Justamente o tema da religião afro-brasileiro aparece como elemento comum na música popular 
brasileira, mas nas letras de Gilberto Gil é possível ver temas do universo afro-brasileiro também 
através do uso de palavras africanas. A análise mostra que algumas são bem conhecidas, outras nem 
tanto. O uso tão elaborado do léxico de origem africana por Gilberto Gil em suas letras de canções 
manifesta uma identificação com o universo afro no Brasil. 
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Abstract 

 
 
The sociolinguistic studies show that during the inter-linguistic contact between the Brazilian 
Portuguese and the African languages during the colonial period, many words were assimilated in the 
vernacular Portuguese of Brazil. Some of the words are today a part of the vernacular language, while 
others are used exclusively in Afro-Brazilian religious communities. For the diffusion of the words 
with African origins, the popular music could be an important factor. With this musical theme, the 
Brazilian society is reminded of the importance that Africa had in the forming of the Brazilian society, 
and the music brings awareness of the African words and the Afro-Brazilian cultural elements. There 
is a frequent use of these African words in the musical accomplishments of the Brazilian composer, 
musician and artist Gilberto Gil. In the present work these words are analyzed, and with the proposal 
for classification made by the Brazilian ethno-linguist Yeda Pessoa de Castro, the aim is to classify the 
words, depending on their sociolinguistic level. The analysis shows that the African words can be 
found in a great part of the composers work, and the majority comes from the banto and kwa 
languages. The words are being classified in various semantic fields, for an example food, music and 
culture, and the majorities are designations that come from Afro-Brazilian religion. The Afro-Brazilian 
religious theme is a common element in the Brazilian popular music, but in the song lyrics of Gilberto 
Gil the African theme is also showing in the use of well-known African word. Whereas others words 
with African origin are not that well known, but in the conscious use of Gilberto Gil words of African 
origin reinforce a connection to the Afro-Brazilian universe. 
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Sammanfattning 

 
Sociolingvistiska studier visar att kontakten mellan den brasilianska portugisiskan och afrikanska 
språk under kolonialtiden ledde till att afrikanska ord assimilerades in i det brasilianska talspråket. 
Vissa ord är idag en del av det brasilianska vardagsspråket, medan andra används enbart inom den 
afro-brasilianska religiösa kontexten. Den brasilianska populärmusiken kan ses som en viktig faktor 
för spridningen av ord med afrikanskt ursprung. Musiken är ett instrument med vilket det brasilianska 
samhället kan medvetandegöra sig om hur essentiellt Afrika var i det brasilianska samhällsskapandet. 
Samtidigt ges kännedom om de afrikanska orden och olika afro-brasilianska kulturella element. I de 
musikaliska verken av Gilberto Gil, en brasiliansk kompositör, musiker och artist, används ofta ord 
med afrikanskt ursprung. I den här studien analyseras dessa ord, och med hjälp av ett förslag till 
klassificering från den brasilianska etno-lingvisten Yeda Pessoa de Castro, görs ett försök att 
klassificera de afrikanska orden utifrån dess användning, beroende av dess sociokulturella nivå. 
Analysen visar att det förkommer ord med afrikanskt ursprung i stor del av kompositörens verk, 
majoriteten av dessa kommer ifrån de afrikanska språkgrupperna bantu och kwa. Orden kommer ifrån 
olika semantiska fält som till exempel mat, musik och kultur, och en majoritet är benämningar som 
kommer ifrån den Afro-brasilianska religiösa kontexten. Just det Afro-brasilianska religiösa temat är 
vanligt förekommande inom brasiliansk populärmusik, men i Gilberto Gils sångtexter ses också teman 
från den Afro-brasilianska sfären i användandet av välkända afrikanska ord, men det förkommer också 
ord som är för okända för den större publiken. Ett medvetet användande av de afrikanska orden ses 
som förstärkande i skapandet av en samhörighet med den Afro-brasilianska världen. 
 
 
 
Nyckelord: Sociolingvistik, Portugisiska, Afrikanska språk, Språkkontakt, Afrikanska ord, Vokabulär, 
Brasiliansk populärmusik, Gilberto Gil 
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1.Introdução 

O Brasil é uma nação significativamente afetada pela escravidão, com uma população mista de 
descendentes de africanos escravizados, colonizadores brancos, o povo nativo e os novos imigrantes 
do mundo inteiro. Hoje, estimadamente a metade da população se considera negra ou parda (Instituto 
brasileiro de Geografia e Estatística, 2009: sem página). A presença histórica de línguas e culturas 
africanas manifesta-se nas expressões culturais no Brasil, embora o prestígio sociocultural esteja na 
tradição branca européia.  

Na música popular brasileira, MPB, como em outros estilos musicais, as matrizes africanas são 
evidentes e podem ser investigadas a partir da busca de temas e ritmos. Uma figura proeminente nesta 
procura é o compositor e artista Gilberto Gil em cujas letras as religiões afro-brasileiras são um 
elemento constante.  

Nas letras musicais de Gilberto Gil observa-se um grande uso de palavras de origem africana, e com a 
popularidade das músicas, não só no Brasil, mas também internacionalmente, este léxico africano se 
torna familiar para o público. Algumas dessas palavras de origem africana estão sendo usadas em 
diversos eventos culturais no mundo inteiro. Por isso acontece que, por exemplo, na Suécia, no norte 
da Europa e dentre pessoas interessadas na cultura brasileira, podemos observar suecos saudando uns 
aos outros falando “Axé!”, sem conhecimento da história ou significado da palavra. Neste trabalho 
pretende-se identificar e estudar essas palavras, e através da análise, entender a difusão dos vocábulos 
de origem africana. 

  

1.1. Objetivos e questões de pesquisa 

O foco do presente estudo está no léxico e o trabalho foi inspirado na obra de Yeda Pessoa de Castro 
(2001), que fornece uma apresentação e classificação de africanismos muito útil para a nossa análise. 
O corpus desta pesquisa é constituído pelas letras musicais presentes no website oficial do Gilberto 
Gil, que são músicas feitas durante a carreira inteira do compositor, desde 1960 até 2010. Pretende-se 
aqui identificar e estudar estas palavras e através de uma análise de caráter interpretativa, discutir a sua 
difusão através de letras de músicas em língua portuguesa.  

A partir do corpus identificam-se as palavras de origem africana, verificando sua origem em estudos 
anteriores. Procura-se igualmente identificar o período da carreira do compositor no qual os vocábulos 
aparecem. Prossegue-se o trabalho conferindo o significado de cada um dos termos e sua origem para 
depois classificá-los em campos semânticos. 

As perguntas de pesquisa são: 

- A que campos semânticos pertencem as palavras? 

- Onde se encontram essas palavras fora das letras das músicas? No português brasileiro em geral ou 
em certos contextos sociolinguísticos específicos?  
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- O que nos diz a análise sobre o papel de Gil como artista para a difusão das palavras de origem 
africana? 

Estas perguntas possibilitam a análise da difusão dos vocábulos de origem africana na sociedade 
brasileira a partir de diversos estudos anteriores. 

  

1.2. Organização do trabalho 

O trabalho começa com os objetivos e questões de pesquisa. Segue um breve panorama sobre o 
contato do português brasileiro com as línguas africanas durante a época da escravidão, e uma 
apresentação da cena musical da música MPB assim como do interesse de vários artistas brasileiros 
pelo tema das religiões afro-brasileiras. Depois apresentam-se materiais e método. Por último, 
apresenta-se a análise do corpus, que procura responder às perguntas de pesquisa. A discussão será 
desenvolvida na síntese que segue à análise, e finalmente encontram-se as considerações finais. 

 

2. Contextualização do trabalho 
 

2.1. O português brasileiro e os estudos linguísticos 

A nação brasileira que observamos hoje declara-se composta pelos três povos de origens diferentes; os 
africanos, os nativos e os europeus. Estima-se que, em 1800, a metade da população brasileira era 
africana ou afrodescendente (cf. Álvarez López, 2004:68-69). Comparando com a informação do 
IBGE (2009: sem página) do ano 2008, constata-se que quase a metade da população brasileira é 
composta de pessoas que se declaram negras ou pardas; percebe-se que a situação não mudou muito. A 
visão de democracia racial, que pode ser chamada de mito (Guerreiro, 2000:102), funciona como uma 
auto-imagem que disfarça a realidade social do país. Ainda há uma imagem romantizada da 
mestiçagem, influenciada pela famosa obra Casa Grande & Senzala (1933) de Gilberto Freyre. Pode-
se constatar que até nos dias atuais existem preconceitos e racismo, e consequentemente, a questão de 
raça e etnia é um assunto sensível na sociedade brasileira (cf. Sansone, 2003). Isso é um fato que 
também afeta a área da linguística.  

A etnolinguista Yeda Pessoa de Castro constata que a língua portuguesa brasileira “descende de três 
famílias lingüísticas: a família indo-européia (...); a família das línguas tupi (...) a família das línguas 
niger-congo” (Castro, 2007:363). Nesta constatação, Castro afirma a mestiçagem linguística, e segue 
constatando a falta de estudos sobre a contribuição africana. Sabe-se que entre os africanos trazidos 
para o Brasil havia uma grande variação de etnias e línguas, um grupo linguístico grande vinha da 
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região Oeste-Africana, ao norte da linha do equador. Este grupo linguístico é conhecido como kwa. 
Outro grupo grande é o das línguas banto, das regiões ao sul do equador (Lucchesi, 2009:64). 

Podemos perceber que a área de pesquisa de linguística tratando de temas africanos sofre preconceitos, 
nas palavras de Álvarez López: 

É óbvio que esta falta de trabalhos linguísticos sobre a influência de línguas africanas no português 
brasileiro é um produto das ideologias racistas que marcam e ainda marcam as atitudes linguísticas, 
contribuindo para a estigmatização das línguas africanas e das variantes linguísticas afro-brasileiras 
(Álvarez López, 2004:83). 

Em um livro sobre o português do Brasil, Ilari e Basso (2007) constatam que as contribuições das 
línguas africanas são fundamentais para o estudo do português do Brasil. Outra observação é que 
também há falta de dados disponíveis (Castro, 2007). Literatura, poesia e letras de músicas foram 
utilizadas como fontes para pesquisas sobre as representações de fala dos africanos no Brasil. Mas 
devemos tomar em conta que muitas vezes estas fontes representavam uma imagem preconceituosa 
do negro africano e a sua maneira de se expressar linguisticamente (Lipski, 2005). Uma forma de 
avaliar estas fontes é apresentada pelo Álvarez López e Alkmim:  

Se um traço lingüístico atribuído a personagens de origem africana é freqüente, se mostra estável ao longo 
do tempo e aparece em diferentes fontes escritas por diferentes autores, em diferentes regiões geográficas 
e tempos históricos, é muito provável que, em algum momento, realmente tenha sido característico da fala 
de africanos escravizados e seus descendentes ( Álvarez López & Alkmim, 2009:40) 

Pode-se argumentar que também existem preconceitos baseados na visão de que as línguas sem escrita 
eram inferiores, e, portanto não poderiam influenciar a língua culta portuguesa. Mais ainda, a fala dos 
negros era vista como infantil e não culta, por preconceito de que os negros eram culturalmente 
inferiores aos brancos (Álvarez López, 2004:85).  

 

2.2. A contribuição das línguas africanas para o português brasileiro 

Sabe-se que a língua vernacular portuguesa do Brasil foi afetada pelos falantes de origem africana, 
mesmo que antigamente este fato não se destacasse nas pesquisas. Para os africanos escravizados 
recém chegados ao continente novo, houve um periodo de assimilação linguística, onde o escravo 
adquiria alguns conhecimentos da língua portuguesa. O termo “boçal” se usava para identificar 
africanos que falavam o português como segunda língua e com certa dificuldade. Já os africanos que 
sabiam falar português eram chamados de “ladinos/ladinas” pelos colonizadores (Castro, 2007: 356). 
Os africanos escravizados com funções domésticas, dentro da casa-grande, tiveram um melhor 
desempenho da língua do senhor por causa da proximidade com o mesmo, em comparação com os 
trabalhadores da lavoura. 

Segundo Lipski (2005:200), as famílias linguísticas mais importantes para a formação da língua boçal, 
e também línguas crioulas, foram banto, kwa e benuê-congo. “Língua crioula” quer dizer uma língua 
de base lexical, por exemplo, portuguesa, mas com a estrutura gramatical de língua africana. Nota-se 
que há discussões entre os pesquisadores se houve uma crioulização durante a formação do português 
do Brasil (cf. entre outros Álvarez López (2004), Álvarez López e Parkvall (2003), Lipski (2005), 
Lucchesi (2009). 
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A contribuição oeste-africana foi historicamente mais visível no Brasil devido às palavras 
identificadas como kwa, pertencendo a áreas de fácil identificação: a religião e alimentação. A maioria 
dessas palavras são das línguas: fon e iorubá (Angenot & Jaquemin, 1976:2). Entre os estudiosos que 
pesquisaram o aporte africano na formação do português brasileiro, muito vigor foi atribuído ao 
iorubá, um fato que Castro critica, e explica que tal tendência se deve às muitas pesquisas realizadas 
nos candomblés de tradição nagô-queto na Bahia (Castro, 2007:53). Angenot e Jaquemin concordam 
com a crítica de Castro, e explicam que “Muitas vezes as palavras banto foram integradas em 
português já há muito tempo, o que é demonstrado pelo número elevado de derivados portugueses 
originários de uma única e mesma raiz banto” (1976:3). O aporte das línguas da família banto foi 
recentemente levantado e agora temos pesquisas (cf. Castro 2001, Lipski 2005, Lopes 1996, entre 
outros) mostrando o vigor desta família linguística para a formação do português brasileiro, mas 
também o espanhol sul-americano.  

Os escravos que trabalhavam na casa-grande deixaram uma marca no léxico brasileiro, por exemplo, 
em palavras como caçula, o filho mais novo da família, mucama, a escrava que trabalhava 
acompanhando a filha da casa-grande e cafuné, o ato de dar carinho na cabeça de alguém (Castro, 
2001). Justamente estes tipos de contribuições lexicais são o foco deste trabalho. Fora os lexemas, foi 
constatado que as várias línguas africanas contribuíram para o sistema gramatical do português 
brasileiro (Mello et al. 1998). 

 

2.3. Artistas e compositores como difusores da cultura afro-brasileira 

A influência africana manifesta-se mais livremente na música do que na sociedade em geral, e as 
manifestações da herança africana mantiveram-se com mais frequência nos elementos culturais; como 
a música, religião, culinária e arte (Vogt & Gnerre, 1978). Depois da abolição da escravidão em 1888, 
as informações sobre o que aconteceu com os africanos livres e os seus descendentes na sociedade 
brasileira é escassa: “A visão folclórica ou anedótica da presença do negro na sociedade brasileira 
confirma apenas que os negros existiram e existem, mas não projeta nenhuma explicação sobre a 
natureza e a forma dessa presença, sobretudo depois de 1888” (Vogt & Gnerre, 1978:12). Assim 
podemos entender a busca de ligação com a história e a busca de identidade afro-brasileira que 
percebemos na cultura popular brasileira. 

Há estudos enfocando a música popular brasileira e a ligação com as manifestações culturais e 
religiosas afro-brasileiras. Entre eles, os mais importantes para este trabalho, são os artigos “Foi conta 
para todo canto: As religiões afro-brasileiras nas letras do repertório musical popular brasileiro” de 
Rita Amaral e Vagner Gonçalves da Silva (2006), e “Tem orixá no samba: Clara Nunes e a presença 
do candomblé e da umbanda na música popular brasileira” de Rachel Rua Baptista Bakke (2007). 
Quando analisamos letras musicais para estudos linguísticos, é importante frisar que, como informam 
Endruschat e Cunha-Henckel (2007), as canções populares representam uma linguagem e temas 
representativos para o povo, mas não refletem a maneira do povo se expressar, porque são obras 
textuais estilizadas. Portanto, a música popular brasileira: 

parece constituir uma espécie de “fio” que enreda as várias experiências das classes pobres, expressando 
valores que Ilhes são próprios e caros como a ginga do corpo, a malícia, a astúcia, a sedução, a beleza e a 
magia. Os arquétipos da baiana, da mulata e do malandro simbolizam estes valores, em âmbito nacional e 
internacional, forjando, com a ajuda do rádio, do disco e do cinema, a própria imagem do Brasil” (Amaral 
& Silva, 2006:199)  
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É possível argumentar que a música popular se comunica com a sociedade em duas formas, ou seja; a 
música reflete a sociedade e a sociedade se reflete na música. Artistas e compositores agem como 
representantes da sociedade, incorporando diversos elementos culturais nas composições, mas também 
trazem conhecimentos para a sociedade através das músicas. Há um exemplo disso na década de 60, 
quando as religiões afro-brasileiras como a umbanda, e o já conhecido candomblé, ganharam destaque 
na música popular com ajuda dos meios artísticos e acadêmicos e obtiveram mais legitimidade nas 
classes médias e majoritariamente brancas (Amaral & Silva, 2006). Nesta época havia o que Prandi 
(1997:11) chama de uma “recuperação das origens brasileiras”, e nisso podia ser observado a religião 
afro-brasileira candomblé em três elementos culturais: dança, mitologia e música. Hoje em dia, os 
integrantes de religiões afro-brasileiras são de etnias variadas, mas Prandi informa que nas regiões 
tradicionais os participantes são, na sua maioria, negros (1997).  

Devido ao racismo e preconceito em relação aos indivíduos de origem africana, ou afrodescendentes, 
esta identidade é estigmatizada. Apesar disso, houve no Brasil uma revalorização da identidade 
afrodescendente “..a vitalidade etnolinguística deste grupo e a consciência étnica vêm aumentando a 
partir da década de 1960” (Álvarez López, 2004:164). Com a revalorização podemos observar 
manifestações “afro” como roupa, gosto musical, estilo de cabelo e penteados, atividades lúdicas e 
também a maneira de se expressar por parte das pessoas que se identificam com o grupo em questão.  

Como já foi dito acima, muitos músicos e artistas utilizaram estas manifestações para destacar uma 
identidade para o público. Artistas baianos como o Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Gilberto Gil 
e também sambistas como a Clara Nunes, Leci Brandão e Beth Carvalho usam roupas, brincos, estilos 
musicais e linguagem para destacar uma identidade afro-brasileira. Nisso queremos dizer, não uma 
identidade étnica, mas uma identidade construída e manifestada, obtida através de uso de símbolos, 
expressões pessoais e musicais que manifestam a identidade desejada. Nas décadas anteriores, Clara 
Nunes destacou-se pela identidade artística de representante das tradições religiosas afro-brasileiras 
(Bakke, 1997). Para a artista, a música estabelece identidades artísticas através do ritmo, instrumentos 
usados, temas das canções e também a letra cantada. No caso de Gilberto Gil, observam-se ritmos tais 
como ijexá e samba, instrumentos: berimbau, agogô,  temas; como religião afro-brasileira, escravidão, 
e letras musicais, como vemos neste trabalho, com uso freqüente de africanismos. 

 

2.4. As religiões afro-brasileiras nas letras da música popular  

A pesquisadora Rachel Rua Baptista Bakke (1997) afirma que a música popular brasileira é um 
importante veículo divulgador, que contribui para a formação de imaginários sobre as religiões afro-
brasileiras. No exemplo de Clara Nunes, é notável como ela, em uma época de ditadura, conseguia 
passar uma imagem positiva dessas religiões, durante um tempo quando as produções artísticas 
sofreram com a censura. Amaral e Silva (2006) falam que em 1964, justamente na instalação do 
Regime Militar, podia se observar como os temas religiosos se manifestavam nas letras musicais como 
uma forma de comunicar-se politicamente para unir este grupo de pessoas. É notável como as religiões 
afro-brasileiras sempre foram perseguidas de preconceitos, por exemplo, quando são denominadas de 
“magia negra”, devido às imagens preconceituosas da sociedade. Pensando nisso, convém dizer que a 
frequência desse tema na música parece se opor a imagem negativa e introduz as religiões afro como 
um elemento mágico, bonito e esteticamente atraente.  
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As composições com temas religiosos são muitas desde a época de 1930, e várias dessas composições 
são analisadas nos trabalhos de Amaral & Silva (2006), Bakke (1997) e Prandi (1997). Conforme 
Bakke (1997), os elementos religiosos mais frequentes são nomes de entidades, referências à magia, 
atributos dos orixás e nações de candomblé. As composições com temas religiosos agem de forma 
“pedagógica” para quem não é integrante dessas comunidades, e as músicas contam lendas dos orixás, 
ensinam a mitologia, o estilo de vida e valores ligados à cultura afro-brasileira (Amaral e Silva, 2006). 
A música popular que trata desses temas funciona como uma confirmação para os integrantes das 
religiões, mostrando o valor e a importância que têm para a formação da sociedade brasileira. Nesse 
sentido, é possível ver o papel das figuras de destaque como símbolos para estes temas e também 
como difusores personificados. 

 

2.5. O compositor e artista Gilberto Gil  

 

A escolha do compositor para a análise do uso de palavras africanas em letras musicais foi fácil. 
Gilberto Gil foi escolhido por causa da grande fama musical e o seu destaque nas pesquisas já feitas. O 
compositor, natural da Bahia, nasceu em 1942, e ganhou fama como artista e guitarrista na década de 
60. Também ocupou o cargo de Ministro da Cultura, entre 2003-2008 como representante do Partido 
Verde no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. O interesse e envolvimento político de Gilberto Gil 
chamam atenção pelo fato de ser um músico num alto cargo, mas também pela cor da pele, que 
provoca a norma branca. Gil comenta esta questão, depois de insistência do entrevistador: “I only want 
to engage in politics as a person who has experiences and visions, a wide vision of the panorama of 
Brazil. I´m also connected to negritude, legitimizing this thing which is taking on added weight now” 
(Myers, 1990:307). Tanto no envolvimento político como na obra musical, observa-se um interesse 
voltado para a sociedade e a identidade pessoal e coletiva afro-brasileira.  
 
A obra musical do compositor é relevante e destaca-se desde os anos 60. O compositor lançou mais de 
60 discos durante a carreira solo e vendeu milhões de discos no mundo inteiro. A fama mundial de 
Gilberto Gil aumentou com os prêmios que ganhou, e com os avanços tecnológicos nestes últimos 
anos, visto que a difusão da música ficou ainda maior com discos piratas e a proliferação de música 
online.  
 
Após uma pesquisa nas letras foi constatado que muitas delas utilizam palavras africanas e referências 
diretas ou indiretas a cultura e religião afro-brasileira. Rosa Cunha-Henckel e Annette Endruschat 
explicam, no artigo “Metáforas e Metonímias de matriz africana nas canções de Gilberto Gil” (2007), 
que as duas razões delas para a escolha da obra de Gilberto Gil são a riqueza lexical e a origem étnica 
do compositor. Neste trabalho, porém, preferimos interpretar a questão de origem étnica de Gil como 
um símbolo.  
 
Cunha-Henckel e Endruschat constatam que Gilberto Gil, através das composições, faz parte da 
“herança cultural” dos brasileiros (Cunha & Endruschat, 2007). Muitas músicas ganharam grande 
fama, e além de ser um artista de grande importância para o povo brasileiro, Gil também apresenta a 
música brasileira para um público internacional. Gil e o amigo e artista Caetano Veloso, os 
representantes do Tropicalismo nos anos 1967-69, foram vistos como tão provocantes por parte do 
Regime Militar que foram detidos, e depois foram forçados ao exílio na Inglaterra (Seligman, 2003). 
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Desde então Gil tem gravado músicas e tem se apresentado em vários países, tanto nas Américas como 
na Europa (Enciclopédia da Música Brasileira, 1998).  
 
O tempo do exílio foi importante para uma nova volta na carreira de Gil. É nessa época que o tema do 
universo afro no Brasil se tornou maior na obra (Gil e Rennó, 2003:218). Depois do exílio, o seu 
interesse pelas questões afro cresce junto com o surgimento de um movimento negro na Bahia, durante 
os anos 70. Nessa época, Gil entrou no bloco carnavalesco “Filhos de Ghandi”, lançou o disco 
“Refavela” e juntou elementos do movimento internacional de negritude, com os conceitos da música 
da diáspora africana, e estilos musicais como o reggae e o funk (Myers, 1990:299). 

 

3. Materiais e método 

Neste capítulo apresenta-se o material analisado e descreve-se o método de análise. 

 

3.1. Delimitação do corpus 

 

Como dito anteriormente, o corpus foi constituído das letras musicais do compositor que são presentes 
no website oficial de Gilberto Gil. Estas são de fácil acesso para quem quiser conferir a obra textual. 
As músicas também estão presentes no livro Gilberto Gil, todas as letras de Gilberto Gil e Carlos 
Rennó publicado em 2003 e, portanto, a obra mais atualizada encontra-se no website.  

Para esta pesquisa utilizamos um procedimento sistemático para conseguir o material para o corpus. O 
website oficial foi visitado e foram retiradas as letras musicais com palavras de origem africana. Em 
dezembro de 2010 havia 512 letras musicais publicadas no website oficial do compositor. Entre elas 
há músicas já gravadas em vários discos e por artistas diferentes. Outras letras ainda estão sem 
gravação. Na Tabela 1 abaixo podemos ver a primeira exclusão de músicas do corpus, já que 36 das 
músicas apresentadas no site são obras instrumentais e 14 são títulos sem letra publicada no website. 
Por isso não são interessantes, porque o que nos interessa para este trabalho são as letras, e não os 
títulos. Ou seja, excluímos os títulos da análise. 

 

Tabela 1. 

Exclusão de músicas sem letras para ser analisadas 

Total de letras musicais Total de títulos de obras 
instrumentais 

Total de títulos sem letra 
publicada no website 

462  36 14 

Total de músicas: 512 
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A segunda exclusão consistiu em separar as letras por idiomas. Como Gil é um compositor que 
domina mais que um idioma foi preciso separar as letras por idiomas. A Tabela 2 mostra que há letras 
musicais em quatro idiomas diferentes, onde somente dois tipos são interessantes para este trabalho, as 
letras portuguesas com uma ou mais palavras africanas - ou com somente africanismos. A música em 
língua africana na Tabela 2 mostra uma música de Gil que foi excluída, visto que é uma adaptação de 
uma música tradicional africana, é por isso não faz parte do fenômeno em questão. 

Tabela 2. 

Exclusão de letras em outra idioma 

Português Inglês Francês Língua africana 
430  26 5 1 

Entres estas letras encontradas, 32 músicas têm letras em idiomas diferentes de português. 

Tabela 3. 

As exclusões de músicas para o corpus 

Músicas em outro 
idioma 

Músicas sem letras 
publicadas no website 

Títulos de músicas 
instrumentais 

Total de músicas que 
foram excluídas do 
corpus 

32 14 36 82 

As exclusões consistem de 32 músicas em outra idioma (inglês, francês e uma língua africana), 14 
músicas sem letras publicadas no website e 36 títulos de músicas instrumentais. Em soma: 82 músicas 
são excluídas do corpus. 

 

Tabela 4.  

Definição do corpus 

Total de músicas no 
website de Gilberto Gil 

Total de músicas que 
foram excluídas do 
corpus 

Total de músicas que 
fazem parte do corpus 

Total de músicas que 
contêm palavras 
africanas 

512 82 430 114 

Por último temos a definição final do corpus. Em total excluímos 82 músicas das 512 que são 
publicadas no website de Gilberto Gil. A conclusão é de um corpus consistente de 430 letras musicais, 
em português brasileiro, para serem analisadas (ver Tabela 11 no apêndice 2). Para este panorama do 
corpus, vale informar já que palavras de origem africana foram encontradas em 114 músicas entre as 
430 que foram analisadas. 
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3.2. Método de identificação e classificação das palavras 

 
Depois de ter definido o corpus, começamos a análise procurando os significados das palavras 
africanas que foram encontradas. Para fazer isso, as obras de Castro (2001), Álvarez López (2004) e 
Cunha-Henckel (2005) foram conferidas. Ao classificar estas palavras, dependendo do significado, a 
descrição do significado mais adequada para o contexto no qual se encontra cada palavra foi buscada 
nas obras mencionadas acima. Para determinar o significado, foi preciso analisar as letras de Gil, para 
interpretar em que sentido a palavra foi usada em cada letra.  
 
Começando com um breve panorama do material, tratamos agora os aspectos de identificação das 
palavras, as origens e o período da carreira de Gilberto Gil no qual as palavras foram usadas. Para as 
informações específicas de cada palavra, ver o apêndice 1. 

 

3.3. A identificação das palavras africanas nas letras 

 

Foram encontradas 112 palavras de origem africana nas 114 músicas do compositor que fazem parte 
do corpus deste trabalho. O corpus final consiste de 430 músicas, entre estas há 114 músicas com 
presença de palavras de origem africana. As palavras são, na grande maioria, substantivos, como 
podemos constatar na Tabela 5, que apresenta as classes de palavras encontradas. É notável que uma 
categoria seja fórmulas de saudações, que neste caso são saudações para determinados orixás, 
divindades do panteão iorubá ou nagô-queto (Castro, 2001:309). 

 
 
 
 
Tabela 5. 
 
As classes de palavras 
 
Substantivos Adjetivos Verbos Fórmulas de 

saudações 
102 palavras  
 
 

2  palavras:  
Dengosa 
Odara 

4 palavras: 
Cochilar 
Gingar 
Sambar 
Xingar 

4 palavras: 
Eparrei 
Kabieci (Kaô)/Kaô 
Ogunhê 
Ora yeiê/Ora iêiê 

Total de palavras: 112 
 

 

3.4. As origens das palavras 

Ao identificar as palavras de origem africana foi preciso confirmar a origem de cada palavra, o que foi 
feito com ajuda da obra de Castro (2001). 

 



10 
 

Tabela 6. 

As origens das palavras africanas 

Banto Banto/hauçá FB (Formação 
brasileira) 

Kwa Sem origem 
confirmada 

40 1 11 51 7 
Total de palavras: 112 

Ao ver a tabela que mostra a difusão das origens das palavras africanas acima, é possível constatar que 
as origens banto e kwa têm predominância. Também percebemos que a maioria das palavras são de 
origem kwa, isto é, da África Ocidental. Atualmente há uma nova classificação das famílias 
linguísticas africanas kwa e benuê-congo: conforme a qual a língua iorubá (assim como as línguas da 
família banto) faz parte do grupo benuê-congo (Lipski 2005:200). Estas famílias linguísticas foram as 
que mais influenciaram na formação do português brasileiro. Este fato, apresentado por Lipski, é 
confirmado pelos nossos dados acima. Justamente nestas famílias linguísticas estão as origens das 
palavras utilizadas por Gil. Entre os falantes de língua da família banto há uma palavra classificada 
como banto/hauçá, é a palavra Aluá. Segundo Castro a língua hauçá faz parte da família de línguas 
Afro-asiáticas (2001:41).  

Outra formação que está presente, baseada na classificação de Castro (2001), é FB, que significa uma 
formação brasileira, um decalque, de uma palavra africana. Estas são, por exemplo, cangaceiro, onde 
cangaço é banto, mais a forma portuguesa é cangaceiro, para designar um bandido do sertão que leva a 
vida de cangaço (Castro, 2001:197), mãe-d'água, que é o que chamamos de decalque, uma tradução 
da palavra africana para a mesma forma em português, aqui a mãe-d'águá significa justamente um ser 
fantástico, uma dona da água (Castro, 2001:217).  

 

3.5. A ocorrência de palavras africanas e os temas das músicas 

 

Vale dizer que em certas músicas têm muitas palavras africanas, em outras há somente uma. A alta 
quantidade de palavras como samba faz com que muitas músicas estejam presentes na contagem, a 
maioria das músicas tem só uma palavra africana. Cada palavra foi contada só uma vez em cada 
música, repetições das mesmas palavras, portanto, não mudam o resultado. Outras músicas tem uma 
alta frequência de palavras africanas, por exemplo: Serafim (14 palavras), Ganga Zumba (o poder 
bugiganga) (13 palavras), Filhos de Ghandi (9 palavras), Mamão papaia (8 palavras), Zumbi, a 
felicidade guerreira (7 palavras) e Buda nagô (7 palavras).  

Outra forma de analisar as palavras encontradas é verificar a ocorrência total das palavras em todas as 
letras. As informações especificas encontram-se no apêndice 1, mas nos números apresentados 
percebemos que a palavra de maior ocorrência entre todas é a palavra samba, que aparece na obra do 
compositor em total de 64 vezes. Outras palavras utilizadas com maior frequência são também as 
palavras Axé, Iaiá, Oxum. Entretanto, a palavra mais comum, samba, é de origem banto, significando 
uma dança e gênero musical. É uma palavra integrada no português do Brasil em geral, conhecida no 
país inteiro e também internacionalmente. 

Neste tipo de fonte, letras musicais, certas palavras são repetidas, por exemplo, no refrão. Por isso não 
vamos aprofundar esta questão, mas para as informações específicas sobre a ocorrência total de cada 
palavra pode-se conferir o apêndice. 
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Para melhor entender o uso de cada palavra africana usada na letra é interessante observar em que 
forma que foi utilizada. Às vezes são utilizadas como fortalecedores dos temas apresentados nas 
músicas, às vezes ocorrem sem ligação específica com o tema, ou seja, uma palavra de origem africana 
pode aparecer sem que o tema da música tenha a ver com cultura afro-brasileira. Mas para os temas do 
universo afro, uma estratégia muito utilizada pelos compositores é a de fortalecer o tema com um 
léxico específico, como vemos nas músicas de Gil. Ao discutir os campos semânticos e os níveis 
socioculturais dessas palavras mais adiante, vamos aprofundar esta questão. 

 

3.6. A ocorrência de palavras africanas são estáveis durante os decênios 

da carreira? 

Pesquisadores argumentam; depois de uma avaliação da obra de Gil, especialmente depois do exílio, o 
interesse do compositor pela temática afro-brasileira ficou mais evidente. Através da análise das 
palavras africanas presentes nas letras, talvez seja possível perceber se esta tendência pode ser vista 
também no uso do léxico afro. Para poder responder se estas palavras africanas ocorrem durante uma 
época determinada na carreira, por exemplo, na década depois do exílio, foi feita uma avaliação 
quantitativa das músicas com as palavras africanas. Inicialmente as músicas foram selecionadas e 
organizadas por período: 
 
Tabela 7. 
Ano da gravação dividida por decênios 

1960 1970 1980 1990 2000 Sem gravação 
10 15 20 19 11 37 
Total de músicas: 112 

Aqui percebemos que 37 das músicas estão sem gravação, o que talvez não seja muito estranho pelo 
fato de Gilberto Gil ser um compositor muito ativo, e também compor para outras pessoas gravarem o 
material de assinatura dele. Tirando as músicas sem gravação, identificamos que a frequência não 
revela uma época só que se destaque por este interesse pelos temas relacionados com a cultura afro-
brasileira. Pelo contrário, muitas músicas foram gravadas em 1980, mas também há muitas músicas 
feitas durante os anos 1970 e 1990. Podemos também imaginar que há menos músicas desse tipo 
foram gravadas nos anos 1960 pelo fato de Gil estar no início da carreira, e nos anos mais recentes, 
talvez pela ocupação com a carreira política. 

Outro fator de grande vigor é a observação de que o ano da gravação não precisa ser o mesmo do ano 
que a canção foi escrita. Como vemos acima, muitas letras com africanismos estão sem gravação 
ainda. Sabemos que estas contém uma alta quantidade de palavras de origem africana, mas não 
sabemos quando foram escritas. Assim, pode-se imaginar, que até houve um período durante o que Gil 
elaborou mais o tema afro nas composições, incluindo palavras africanas nas letras, mas isto não se se 
revela pelo ano da gravação. 

Pode-se concluir, observando as informações reveladas na Tabela 8 (página 13) que o uso de palavras 
africanas em épocas especifica indicadas pelas gravações, talvez não seja a melhor forma de analisar 
esta pergunta. O interesse pelos temas do universo afro no Brasil talvez se descubra melhor lendo as 
entrevistas feitas com o compositor, em conjunto com os comentários sobre as próprias composições. 
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4. Análise do corpus 

Nesta análise vamos classificar os dados encontrados no corpus. Pretende-se fazer quantificações para 
avaliar o material em termos de números, para poder falar algo sobre este material tão vasto. Portanto 
queremos frisar que as avaliações são feitas com base em interpretações do material, e são 
aproximações. Um exemplo visível é a tentativa de definir o significado de uma palavra encontrada 
em várias letras musicais. Às vezes não é claro o que o autor está querendo dizer com o uso desta 
palavra, que também tem vários significados, às vezes dependendo do nível sociolinguístico da 
palavra. Nestes casos existem alternativas apresentadas na lista, e, portanto, faz com que os números 
apresentados também são aproximações baseadas nas interpretações. 

 

4.1. As palavras classificadas em campos semânticos 

Para classificar as palavras foi escolhido um número limitado de campos semânticos. Estes 
determinam o tipo de palavra que foi encontrada: comida ou bebida, entidades religiosas ou atividades 
culturais. Para a escolha de classificação, as obras de Queiros (2008) e Acosta (2002) foram conferidas 
para verificar quais os campos semânticos utilizados anteriormente em trabalhos sobre o aporte de 
línguas africanas a nível lexical na América Latina. 

As palavras africanas nas letras de Gilberto Gil tratam de temas variados, como cultura, música, 
religião. A grande maioria das palavras são substantivos. Nas interpretações dos campos semânticos 
das palavras no apêndice, nota-se que há vários campos semânticos para a mesma palavra, dependendo 
do seu significado. Essa ocorrência da mesma palavra em campos semânticos diferentes é um aspecto 
interessante. Por exemplo, a palavra Dendê, significando o fruto da palmeira, sendo o campo 
semântico “comida e bebida” na música: Pílula de Alho gravada em 1997 e 2002, como pode ser visto 
no Exemplo 1 abaixo. Na música Gosto de prazer (sem gravação) Dendê se refere ao óleo da mesma 
fruta, muito comum na culinária baiana, no Exemplo 2. A terceira ocorrência da palavra está na 
musica Que bom prato é vatapá (sem gravação) obviamente uma música falando de comida, mas aqui 
a palavra significa magia (Castro, 2001:219) e assim entra em outro campo semântico, o de “religião”, 
Exemplo 3. 

Partes das músicas que contêm a palavra dendê: 

 

Exemplo 1 

 

Exemplo 2 

 

Exemplo 3 

Pílula de Alho  

 

Gosto de prazer 

 

Que bom prato é vatapá  

 

É puro óleo de alho 
É como a flor de dendê 
É mel da planta isenta 

Bate o pandeiro 
Nosso cheiro de dendê 
Vale um bocado 

Onde é 
Onde é que se viu 
Que se viu 
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De qualquer outro fator 

A pílula de alho 
Feita de alho e calor 

 

De dinheiro 

 

Se cuspir 
No prato que se ouviu 
Que se ouviu 
O baiano anda olhando pra cima 
Feitiço é saber 
Ter no corpo dendê 

 

Os campos semânticos foram utilizados para rapidamente ter um panorama de que tipos de palavras 
foram encontrados nas letras, e assim podemos mostrar uma abreviação da informação encontrada na 
obra musical. Aqui segue uma tabela mostrando a ocorrência das palavras em campos semânticos, 
feita para apresentar uma visão panorâmica da difusão dos significados das palavras: 

 

Tabela 8. 

As palavras africanas divididas em campos semânticos 

 

Comida e 
bebida 
(pratos, 
bebidas, 
fruta) 

Cultura 
(dança, 
atividades 
de lazer, 
folclore) 

Designações 
da época da 
escravidão 

Música 
(gênero 
musical, 
ritmo, 
instrumento) 

Nome de 
divindade 
 

Outro 
(designações 
para 
qualidades 
pessoais, 
diversos 
objetos e 
linguagem 
religiosa) 

Religião 
(religião 
afro-
brasileira: 
artefatos 
religiosos, 
hábitos, 
saudações) 

10 18 9 8 18 10  39 

Total de palavras: 112 

A categoria religião é obviamente a maior, com 39 palavras. Principalmente se tomamos em conta que 
o nome de divindade (18 palavras), também é uma categoria religiosa. Uma interpretação dessa grande 
ocorrência é o aspecto conservador das comunidades afro-religiosas. Essa preocupação de preservar a 
língua, costumes e valores faz com que estas comunidades sejam as fontes mais ricas para quem esta 
buscando informação sobre o universo afro no Brasil. Carvalho (1993) afirma que canções religiosas 
são cantadas em línguas africanas, mesmo sendo estas línguas que se perderam na sociedade brasileira. 
Mas por causa da preocupação de preservar as canções, estima-se que existe por volta de três mil 
canções preservadas e cantadas em comunidades religiosas espalhadas pelo país (Carvalho 1993:3). 
Por essa mesma razão convém dizer que as comunidades religiosas também têm um valor simbólico, e 
estão, como símbolos, carregadas de interpretações negativas ou positivas que são úteis para passar 
informações e emoções para o público.  

Além disso, nos trabalhos de Gil, estes temas são elaborados em várias direções e dimensões. 
Podemos constatar que o compositor está usando as palavras de forma bem contemplada, para obter 
certos resultados. As palavras africanas nas letras de Gil podem servir, por exemplo, como: 
justaposições, representantes para temas afro-brasileiros, fortalecedores de temas ou emoções, ou 
como ferramenta linguística para brincar com a linguagem e os sentidos. 
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Outra categoria muito perto da religião é a dos nomes de divindades, que são tão frequentes, 18 
palavras das 112 encontradas, que merecem uma categoria específica. As divindades aparecem nas 
letras de temas afro-brasileiros, às vezes como o tema principal, às vezes como exemplos ou 
referências para qualidades como poder, força e beleza, ou para mostrar a ligação com os elementos da 
natureza como o mar, o vento, e a floresta. O orixá Xangô, dono dos raios e do trovão (Castro, 
2001:351) aparece mais frequentemente, em 9 letras musicais, seguido por Oxum, orixá dos rios e 
águas doces (Castro, 2001:312) em 8 letras.  

A cultura e a música são campos parecidos e contém palavras como; berimbau, o instrumento musical 
de uma verga, arame e cabaça, o instrumento principal na capoeira, que se insere no campo da 
cultura, sendo uma luta/dança/arte desenvolvida pelos africanos escravizados. No campo da cultura há 
também nomes de blocos afro da Bahia, como Ilê Aiyê e Malê Debalê, que são mencionados de forma 
carinhosa na música Mamão Papaia (sem gravação), junto com outros artistas e grupos baianos. Na 
mesma música aparecem outros africanismos como gingar e sambar, os dois de origem banto, 
entrando no campo da cultura. Ginga é o passo básico da capoeira, um passo que movimenta o corpo 
para um lado e outro enquanto os braços protegem o rosto. De sambar; quer dizer de dançar samba. O 
ato de sambar é de exigir o passo básico consistindo de uma troca de pernas, rápida e cadenciada, 
balançando o quadril com o ritmo da música.   

As designações da época da escravidão constituem um campo interessante, pelo fato de que estas 
palavras têm ficado no português brasileiro, manifestando a grande influência que teve o encontro dos 
portugueses com os africanos, até o ponto de estas palavras serem utilizadas hoje em dia pela 
população inteira. Embora algumas dessas palavras possam ser consideradas arcaicas, pelo fato de 
terem entrado no português brasileiro durante a época da escravidão, são atuais (Cunha-Henckel, 
2005). Entre os três termos, no exemplo abaixo, encontra-se também uma formação brasileira, isto 
quer dizer, uma tradução da palavra africana para a mesma forma em português (Castro, 2001). 

Entre as designações da época da escravidão encontram-se:  

• Quilombo, uma palavra de origem banto que significa uma povoação de escravos fugidos 
(Castro, 2001:324). 

• Sinhá, forma respeitosa de tratar a senhora, esta palavra é uma formação brasileira (FB) de 
uma palavra que os escravos usavam para dirigir-se e referir-se à dona da casa grande (cf. 
Castro, 2001:337). 

• Aruanda, palavra de origem banto que significa a África mítica, possivelmente o mesmo que 
Luanda, a capital de Angola (Castro, 2001:158).  

Muitas palavras foram encontradas na mesma música, Ganga Zumba, o poder da bugiganga, de 1984, 
estas foram compostas especialmente para o filme “Quilombo” de Carlos Diegues. Para a música do 
filme, Gil elabora o tema da contribuição cultural africana nas letras. Na música Ganga Zumba, o 
poder da bugiganga podemos encontrar treze palavras que são de origem africana. Estas são 
principalmente dos campos semânticos; religião e designações da época da escravidão. 

Ganga Zumba (O poder da bugiganga) 

Gilberto Gil 
Waly Salomão 

Nunca é permitido mentir 
Sempre abençoado o amor 
Desejo doido, beber otim 
Festejo d'Oxum, d'Obá, d'Oiá 
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Toca atabaque, reboa zabumba 
Repica, repica, repica agogô 
Tumba Lelê, beber aluá 
Se lambuzar na tigela daquele amalá 
Toda Palmares recorda da primeira vez 
Ganga Zumba dançou alujá 
Toda cantiga trovoa, seu eco ecoa  
Na voz da Serra da Barriga 
 

Vem, Acotirene, dona do segredo 
Ialorixá que chama Ganga Zumba 
Lhe oferece o trono da fartura 
Toda a formosura e o poder da bugiganga 
Fontes e mais fontes 
Potes e mais potes 
O céu na terra é Aruanda 
É assim Palmares 
Palmas pelos ares 
Cante e dance e abra a roda 
 

Acaiúba, Namba, Canindé 
Ana de Ferro, mulher-dama linda da Holanda 
Ganga Zumba reina, nunca teve medo 
Seu segredo está no raio da justiça 
 

 

Todo vaso quebra 
Toda bugiganga se espedaça 
Toda graça lhe abandona 
Ganga Zumba desce da montanha 
Com veneno na entranha 
Acaba a sua zanga 
Ganga Zumba morre 
E a lenda corre  
Pelo reino de Aruanda 
 

Nunca é permitido esquecer 
Sempre dá no jogo de Ifá 
Qual o rei que vai suceder 
Salve o reino d'Aruanda  
 

© Gege Edições Musicais ltda (Brasil e América do 
Sul) / Preta Music (Resto do mundo) / © EMI Songs 
do Brasil Edições Musicais LTDA.  
 

[ para o filme Quilombo, de Carlos Diegues ]  

 

4.2. O tema do universo afro e as palavras africanas nas letras de Gil 

Pode-se dizer que o compositor e artista Gilberto Gil é um personagem carregado de símbolos, o que 
não é algo estranho para ele. Inclusive o comentário de Gil numa entrevista para a revista Veja em 
1988 mostra isso: “Pela minha situação racial, já carrego símbolos” (Guerreiro 2000: 103). Este papel 
de símbolo é algo que para ele parece ser uma ferramenta para comunicar-se com a sociedade, tanto na 
área política como na área musical. 

Gil tornou-se um símbolo tanto de negritude como de uma nova identidade afro-brasileira. Pelo fato de 
ter incorporado elementos da cultura afro-brasileira, em formas de ritmos (como samba, ijexá), 
símbolos e artefatos (roupas, instrumentos, estilo de cabelo) e também palavras referindo-se à cultura 
afro-brasileira, como afoxé (cortejo carnavalesco da Bahia, Castro, 2001:143) e Iemanjá (o orixá 
feminino do mar, Castro, 2001:249), ele se torna um representante para uma nova era no Brasil. A 
escolha de usar palavras de origem africana reforça as temáticas ligadas à cultura afro no Brasil, e 
assim ajuda na construção de uma identidade artística como representante de um movimento de 
revalorização da herança cultural africana.  

Na obra de Gil podemos observar diferentes tendências. Por exemplo, uma tendência é a de 
aprofundar-se nas temáticas do universo afro-brasileiro. Principalmente na parte da religião, mas 
também na cultura e história afro-brasileira, que se manifestam através de símbolos, arquétipos, 
expressões e palavras de origem africana. Abaixo observamos o comentário de Gil sobre o interesse 
pela cultura e religião afro-brasileira: 
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À época em que fui ao terreiro, eu estava começando a compreender e a me interessar pelo 
profundo envolvimento que o candomblé tem com a cultura negra da Bahia, com todo o 
universo das formas de expressão cultural da Bahia, a música, o carnaval, o modo de ser do 
povo e da cidade, Salvador. Eu começava a associar o candomblé a todo esse mundo expressivo 
baiano, algo que não fazia antes e que só passei a fazer quando ele entrou na minha vida, depois 
que eu voltei do exílio. (Gil e Rennó, 2003:218) 

Outra tendência é usar as temáticas ligadas à cultura afro no Brasil de maneira criativa e inferi-las 
numa mistura musical e textual, brincando com associações e interpretações e assim reanimando o 
tema da herança africana no mundo de hoje.  

Um famoso exemplo disso é observado na música Batmakumba (1968). Segundo David Hatfield 
Sparks (1992) há aspectos musicais, políticos e espirituais na letra, que na escrita toma a forma de 
duas asas. No plano linguístico achamos uma mistura de palavras e significados na letra. “Bat” pode 
ser interpretado como o super-herói americano Batman, mas também contém o verbo “bater” em 
português, de “bater tambor”. Makumba, refere-se à religião sincretizada afro-brasileira, mais com um 
“k” em vez de “c” para um efeito visual diferenciado, enquanto “baieiê” esta associada à Bahia, cidade 
natural do compositor. Três palavras em iorubá também podem ser observadas, “ieiê”,” ba(bá)” e 
“baiobá”, segundo Sparks (1992), mas estas informações não podemos afirmar, como estas palavras 
não ocorrem nos dados da Yeda Pessoa de Castro (2001). O comentário de Gil sobre estes 
africanismos na letra propõe que talvez Caetano Veloso tivesse colocado conscientemente as palavras, 
mas para Gil “não havia, por exemplo, o “obá” entidade, só o “oba” saudação. A palavra bat, morcego, 
sim.” (Gil e Rennó, 2003:107) 

Devemos frisar que o léxico usado nas letras de Gil, nas classificações de nível sociocultural das 
palavras africanas, são palavras tanto de uso quase exclusivo dos âmbitos religiosos, como palavras já 
comuns na língua usual do povo brasileiro em geral. Neste sentido, os artistas que tratam desses temas, 
como o Gilberto Gil, agem como difusores de temas do universo afro. Dessa forma, trazem para o 
conhecimento não só hábitos culturais afro-brasileiros, mas também um léxico específico para 
descrever esse âmbito cultural. Gilberto Gil funciona assim como um símbolo cultural no Brasil e 
como símbolo para a região geográfica e cultural baiana, propagada como a África no Brasil, mas 
também, no mundo fora do Brasil, como símbolo para o Brasil em geral, divulgando o conhecimento 
do mundo o universo afro que existe no Brasil. 

 

4.3. Os cinco níveis socioculturais de linguagem 

Yeda Pessoa de Castro (2001) tem uma classificação das palavras de origem africana em cinco níveis 
socioculturais. Para este trabalho, a classificação de Castro foi muito útil, pois quase todas as palavras 
encontradas nas letras de Gil também existiam no trabalho de Castro. Nesta classificação observa-se o 
uso das palavras em âmbitos socioculturais diferentes. Para melhor entender a difusão das palavras de 
origem africana nas letras de Gil, foi utilizada a definição de Castro (2001). Aqui podemos observar 
como as palavras são utilizadas em contextos diferentes e por pessoas diferentes.  

Devemos ressaltar que a mesma palavra pode ocorrer em contextos diferentes, mas com significados 
variados dependendo de nível sociolinguístico. Por isso a Tabela 10 é uma estimação segundo as 
interpretações das palavras e seu significado em cada letra, servindo como um panorama dos níveis 
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socioculturais que ocorrem nas letras de Gilberto Gil. Para observar quais são as classificações 
diferentes de cada palavra, veja o apêndice. 

 

1. N1 ou LS – a linguagem religiosa dos candomblés ou a língua-de-santo  

2. N2 ou PS – a linguagem de comunicação usual do povo-de-santo 

3. N3 ou LP - a linguagem popular da Bahia 

4. N4 ou BA – a linguagem cuidada e de uso corrente, familiar na Bahia 

5. N5 ou BR – o português do Brasil em geral  

 

Nesta definição, os níveis 1 e 2 tratam de uma linguagem pertencendo a âmbitos religiosos. A 
diferença entre nível 1 e 2 é que a primeira classificação é a linguagem utilizada durante as cerimônias 
religiosas, enquanto o nível 2 é a linguagem usada nas comunicações diárias do povo-de-santo. Esta 
segunda categoria é chamada de linguagem do candomblé em Álvarez López (2004:174). Observe-se 
que nesta definição, duas categorias são dedicadas à descrição do vocábulo ligado ao universo afro-
religioso, algo que revela a importância da religião para o léxico de matriz africana presente no 
português do Brasil. 

Os níveis 3 e 4 têm uma diferença, já que o nível 3 é uma linguagem menos formal, usada pelos 
baianos em geral, enquanto nível 4 significa uma fala mais formal, com uma preocupação maior em 
aproximar-se à norma culta. A última categoria, nível 5, ou BR, é a categoria que descreve a 
linguagem usada pela população brasileira em geral.  

 

Tabela 9. 

As palavras divididas em níveis socioculturais 

N1. LS N2. PS N3. LP N4. BA N5.BR Sem 
confirmação 
de nível 

12 39 9 2 48 6 
 
Primeiramente é preciso falar que na classificação feita por Castro (2001: 287), a palavra moleque, 
uma palavra de origem banto, com o significado de “menino”, “garoto” (negro) ganhou uma 
classificação “PO”: língua portuguesa em geral (Castro, 2001:133). Essa classificação não foi utilizada 
na Tabela 10, porque se trata de uma palavra só nesta pesquisa. Mas no sentido de “travesso, canalha” 
a palavra é classificada como BR:o português do Brasil em geral, a categoria sociocultural maior neste 
trabalho (Cf. Apêndice 1 para mais informação). 

A Tabela 9 mostra que há duas categorias grandes no uso das palavras de Gil, uma é a das palavras 
BR, que pertencem ao português do Brasil em geral. A outra é a de PS, a linguagem de comunicação 
usual do povo-de-santo, chamada de linguagem do candomblé em Álvarez López (2004: 174). 
Segundo a mesma autora, o fato de que muitos artistas, intelectuais e estrangeiros tenham interesse 
pelas religiões afro-brasileiras da Bahia, facilita a difusão desta linguagem religiosa para um público 
mais amplo.  



18 
 

No caso de compositores como Gilberto Gil, percebemos também como o interesse pessoal, ou a 
própria fé do compositor, faz estas palavras relevantes para uso em letras musicais. Mas é preciso 
notar que na sociedade brasileira, é comum não revelar a sua posição quando trata-se da própria fé, 
segundo Amaral e Silva: “um comportamento comum na sociedade brasileira, em que as pessoas nem 
sempre revelam sua aproximação das religiões afro e os diferentes graus de envolvimento que com 
elas mantêm” (Amaral e Silva, 2006:216).  

Avaliando a história do compositor, é possível identificar que depois do exílio, quando regressa para o 
Brasil em 1972, foi influenciado pelos vários encontros na Europa e África (Veghed, 2007:151). Aliás, 
já na época do Tropicalismo elementos do folclore brasileiros eram usados, como no caso do 
instrumento berimbau. Mas o uso elaborado de temas do mundo afro no Brasil apareceu depois dessa 
época. Gil comenta o interesse pela cultura afro-brasileira assim: “Eu começava a associar o 
candomblé a todo esse mundo expressivo baiano, algo que não fazia antes e que só passei a fazer 
quando ele entrou na minha vida, depois que eu voltei do exílio” (Gil e Rennó, 2003:218). Esse 
interesse coincide com a chegada do movimento Black (com inspiração dos Estados Unidos) em 
Salvador, que aconteceu na primeira metade dos anos 70, segundo Guerreiro; “A maior população 
negro-mestiça do país reinterpreta os pilares do movimento e faz a passagem do Black ao afro e do 
soul ao ijexá” (Guerreiro, 2000:87). O uso de valores associados a este movimento Black está 
obviamente presente nas canções, mas numa forma menos explícita, e mais criativamente cativante. 
Nas palavras de Carvalho: “This way, although committed himself to the Negro movement, he is using 
practically the same symbolic structure of inclusiveness and negotiation which characterizes the 
tradition of Afro-Brazilian culture” (1993:17). 

Vale ressaltar que a nossa avaliação mostra que o nível sociolinguístico das palavras africanas nas 
letras de Gil encontra-se uma grande quantidade na classificação língua-de-santo. Como foi 
observado, o interesse pelas religiões afro-brasileiras, temáticas ligadas à cultura afro-brasileira e 
buscas de identidades afro-brasileiras são muito comuns na obra do compositor. Algo que se reflete no 
léxico usado por Gil.  

Na definição de níveis sociocultrais de Castro (2001) há duas categorias especificas para descrever um 
léxico ligado à universo afro-religioso. Estas duas categorias são grandes também na obra de Gil e 
apontam na mesma direção que a classificação de Castro, significando que muitas palavras africanas 
presentes no português do Brasil têm uma ligação com as religiões afro-brasileiras. Principalmente as 
palavras da categoria língua-de-santo mostram que o compositor tem familiaridade com a comunidade 
afro-religiosa no Brasil, e também integra este léxico na obra musical. Estas palavras, menos 
conhecidas para o público em geral, fortalecem o tema do universo afro nas letras de Gil. 

Se comparamos estes dois níveis socioculturais maiores na obra analisada, é interessante observar a 
quantidade de palavras de ligação forte com os âmbitos religiosos é quase a mesma quantidade das 
palavras de matriz africana classificadas como BR: o português do Brasil em geral. Estes vocábulos 
são comuns, por isso não é estranho usá-los nas letras, porque o público brasileiro já esta familiarizado 
com eles. Notamos também que as palavras da categoria LS: a linguagem religiosa dos candomblés ou 
a língua-de-santo, são mais do que as das categorias  LP ou BA, isso também indica que a temática 
religiosa é muito importante para a obra de Gil.  

Um fator importante é que muitas palavras de origem africana estão integradas na linguagem da 
população brasileira em geral, neste trabalho um total de 48 palavras. Embora sejam utilizadas em 
letras de músicas, não é preciso que essas músicas tenham um tema especificamente ligado ao 
universo afro no Brasil. Palavras como samba, moleque, xingar, agogô, dengosa podem ser utilizadas 
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sem ligação concreta com temas afro-brasileiros, que são os casos de algumas letras de Gil. No 
apêndice 1, na coluna “músicas” há entre parênteses um número descrevendo a ocorrência de palavras 
em cada música. Constata-se que muitas músicas contêm poucas palavras africanas, um exemplo disso 
é a música Essa é pra tocar no rádio, com a ocorrência de uma palavra só, sendo da categoria BR, 
dengosa. As músicas que têm uma frequência mais alta de vocábulos afro são as que elaboram o tema 
do universo afro, como as músicas Serafim (com a ocorrência de 14 palavras afro), Ganga Zumba (o 
poder de bugiganga) (com 13 palavras), Filhos de Ghandi ( com a ocorrência de 9 palavras) entre 
outros.  

 

Serafim 

Gilberto Gil 

Quando o agogô soar 

O som do ferro sobre o ferro 

Será como o berro do bezerro 

Sangrado em agrado ao grande Ogum 

 

Quando a mão tocar no tambor 

Será pele sobre pele 

Vida e morte para que se zele 

Pelo orixá e pelo egum 

 

Kabieci lê - vai cantando o ijexá pro pai Xangô 

Eparrei, ora iêiê - pra Iansã e mãe Oxum 

 

"Oba bi Olorum koozi": como deus, não há nenhum 
 
Será sempre axé 
Será paz, será guerra, serafim 
Através das travessuras de Exu 
Apesar da travessia ruim 
 
Há de ser assim 
Há de ser sempre pedra sobre pedra 
Há de ser tijolo sobre tijolo 
E o consolo é saber que não tem fim 
 
Kabieci lê - vai cantando o ijexá pro pai Xangô 
Eparrei, ora iêiê - pra Iansã e mãe Oxum 
"Oba bi Olorum koozi": como deus, não há nenhum  
 
© Gege Edições Musicais ltda (Brasil e América do 
Sul) / Preta Music (Resto do mundo)  

 

 

O exemplo da música Serafim prova que Gil elabora um tema do universo afro no Brasil, muitas vezes 
em conjunto com um tema afro-religioso. Neste exemplo são mencionados orixás como Xangô, Iansã, 
Oxum, e fórmulas de saudação como Eparrei e Ora iêiê. Gil também utiliza a palavra que significa 
energia e força, Axé, e o toque para Oxum; ijexá (cf. apêndice para informações especificas das 
palavras). Estas palavras pertencem aos campos semânticos “Religião”, “Nome de divindade”, e são 
classificadas principalmente como níveis socioculturais de linguagem PS e LP, isto é, os níveis 1 e 2. 
Estas entradas de análise mostram que se trata de um tema afro-religioso, um tema que está fortemente 
apoiado pelo léxico africano utilizado nas letras. 

 

4.4. O papel simbólico dos artistas e os aspectos pedagógicos 

Muitas músicas podem servir como exemplo do aspecto pedagógico dos temas de Gilberto Gil, isto 
significa que as letras são informativas para quem está escutando e que abrem um caminho para o 
universo afro-brasileiro que, como já vimos, é um tema comum na música popular brasileira. Com 
ajuda do papel de representantes e símbolos que os artistas têm, eles ensinam e apresentam esse tema 
para um público mais amplo, nacional e internacional. Este aspecto é o que chamamos de pedagógico 
e contribui para que o léxico se torne familiar para um público maior, e assim aumenta a difusão dos 
africanismos lexicais. 
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Justamente o conhecimento das religiões afro-brasileiras é um exemplo do papel pedagógico dos 
artistas e compositores, que através das canções apresentam temas novos para o público, que talvez 
não esteja familiarizado com o universo afro no Brasil. A informação que é passada para o público 
sobre os temas religiosos e culturais afro-brasileiros, pode ser introduzida de forma pedagógica, e 
numa música só, as informações básicas podem ser ensinadas. Por exemplo, as características sobre o 
orixá do fogo, trovão e tempestade, Iansã, podem ser ensinadas, como percebemos no exemplo abaixo, 
na música “Iansã” do Gil e Veloso, gravada em 1973. 

Iansã 

 

Gilberto Gil 
Caetano Veloso 

Senhora das nuvens de chumbo 
Senhora do mundo 
Dentro de mim 
Rainha dos raios 
Rainha dos raios 
Rainha dos raios 
Tempo bom, tempo ruim 
 
Senhora das chuvas de junho 
Senhora de tudo  
Dentro de mim 
Rainha dos raios 
Rainha dos raios 

 

Rainha dos raios 
Tempo bom, tempo ruim 
 
Eu sou um céu 
Para as tuas tempestades 
Um céu partido ao meio no meio da tarde 
Eu sou um céu  
Para as tuas tempestades 
Deusa pagã dos relâmpagos 
Das chuvas de todo ano 
Dentro de mim 
Rainha dos raios 
Rainha dos raios 
Rainha dos raios 
Tempo bom, tempo ruim  
 
© Gege Edições Musicais ltda (Brasil e América do 
Sul) / Preta Music (Resto do mundo) / © Guilherme 
Araújo Produções Artísticas LTDA. (adm. por 
Warner/Chappell Edições Musicais LTDA.) 

Amaral e Silva (2006) confirmam que a presença dos orixás nas letras de Gil aparece de duas formas: 
Por um lado o que chamamos de pedagógica: informa-se sobre as características e papéis dos orixás 
através das letras. Por outro lado, a presença das divindades do universo afro-brasileiro representam 
um símbolo para algo mais geral, como justiça ou equilíbrio. Como já notamos, nomes de divindades e 
religião são campos semânticos grandes na obra de Gil. Temos seis canções com títulos e temas 
exclusivamente dedicados às divindades do candomblé: Babá Alapalá (primeira gravação em 1977), 
As ayabás (sem gravação),  Iansã (1973), Iemanjá (sem gravação), Logunedé (1979), São João, Xangô 
menino (primeira gravação em 1976).  

No corpus destaca-se a música “Babá Alapalá” de 1977 por ser um tema considerado secreto para o 
público maior, alheio ao candomblé. A música trata de um culto aos espíritos dos ancestrais chamados 
de Egunguns (Amaral e Silva, 2006). Gil visitou essa comunidade, afirmando que foi a primeira que 
visitou, em 1972, convidado pelo mestre Di (Gil e Rennó, 2003:218). Lá ele viu o egun Alapalá, e o 
escolheu para homenageá-lo, mas também informa que a letra é uma “associação meio livre e pouco 
rigorosa, não necessariamente correta” (2003:218). Justamente esta informação afirma que o uso 
destes temas, é portanto, de interesse pessoal, que coincide com experiências próprias, tanto uma 
vontade de explorar estes temas pelo valor simbólico, como interpretamos no comentário acima.  

Outro exemplo é o tema de cultura afro-brasileira, a elaboração com os mitos, dados e associações a 
fenômenos culturais com origem africana que ocupam os blocos afros da Bahia, como Ilê Aiyê, Filhos 
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de Ghandi e Ara Ketu (Guerreiro, 2000). Através das atividades dos blocos afro, a consciência das 
origens africanas, que tem uma grande parte da população brasileira, um movimento de orgulho negro 
tem se estabelecido de forma visível durante o carnaval. Pelo fato de serem atividades regulares estes 
blocos, que valorizam e celebram o aporte africano para a formação da cultura brasileira, continuam a 
chamar a atenção para a luta pelos direitos de manifestar uma identidade afro propriamente definida. 

Foi confirmado por estudos anteriores que artistas e compositores ganham, e às vezes procuram, um 
papel simbólico de representantes para o universo afro no Brasil. Nesta posição de símbolo, o artista 
vira um difusor personificado, que tem uma posição de quem passa mensagens e informações para o 
público. Nisso observamos as canções e composições onde se elaboram temas afro, muitas vezes em 
conjunto com aspectos pedagógicos, nas letras que ensinam ao público sobre o universo afro, fazendo 
alusões a temas como religião, mitos, dados e valores. Este aspecto pedagógico facilita o entendimento 
dos temas ressaltados, e assim ajuda na própria difusão desses temas. Em seguida é possível observar 
como o léxico para descrever e referir-se a este universo afro no Brasil está sendo ensinado, e desta 
maneira passa a integrar-se no vocábulo do público.  

 

 

4.5. A difusão das palavras africanas para outros níveis socioculturais 

Uma afirmação que é possível fazer, segundo a classificação de Castro (2001) é que houve grande 
difusão linguística no que diz respeito aos africanismos. Já percebemos que muitas das palavras 
pertencem à categoria BR, o português do Brasil em geral. Palavras que surgiram no Brasil durante a 
época da escravidão como moleque, senzala, mucama hoje fazem parte do vocabulário dos brasileiros. 
Dendê, afoxé e vatapá são associadas com a região geográfica e cultural da Bahia, enquanto berimbau 
e agogô são pertences do universo musical. Segundo Álvarez López (2004) a difusão é devida às 
mudanças na sociedade e um exemplo disso observa-se justamente no uso de palavras consideradas 
pertencentes à categoria PS, linguagem do candomblé, que aparecem em letras de música popular 
brasileira.  

Lembramos o que já foi provado através da análise dos dados no presente trabalho, que nas letras de 
Gilberto Gil, as palavras do nível 2, PS, são a segunda maior categoria, ou seja, palavras como Baba, 
Alujá, orixá. Nesta classificação de nível sociocultural, nível 2, a linguagem do povo-de-santo, temos 
o campo semântico “Nome de divindade”, como Iansã, Xangô, Exú, Oxum, Oxossi etc. Muitas vezes 
essas palavras aparecem nas letras para fortalecer o tema afro-brasileiro, muitas vezes afro-religioso, 
como já foi mostrado no exemplo da música Serafim. Ao mencionar estes nomes de divindades tão 
frequentemente como acontece nas letras de Gil, estes nomes tornam-se familiares para os ouvintes.  

Um exemplo é Iemanjá, orixá do mar, muito famosa e popular, que pertence ao nível sociocultural de 
linguagem BR, o português do Brasil em geral (Castro, 2001:249). Outros orixás ainda estão 
classificados nos níveis ligados ao universo afro-religioso, e portanto, não são muito conhecidos fora 
da esfera religiosa. Principalmente, entre os nomes dos orixás, a mais famosa, Iemanjá, parece ter uma 
grande área de difusão do universo religioso para outras áreas, às vezes surpreendentes. Em Álvarez 
López foi observado o exemplo de Edifícios, Ruas e Shopping na cidade de Salvador com o nome da 
dona do mar, Iemanjá (Álvarez López, 2004:175).  
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Outras palavras de grande difusão, até fora dos países de língua portuguesa são as palavras culturais: 
samba, capoeira, axé, candomblé, umbanda. As musicais: berimbau, agogô, e também as históricas: 
senzala, quilombo. Justamente com a ajuda dos artistas e compositores para conhecer e entender estas 
palavras, pode-se observar um uso e entendimento dessas palavras em vários lugares do mundo. Com 
a grande popularidade que gozam o samba e a capoeira, por exemplo, o vocabulário associado a essas 
expressões culturais viajam pelo mundo junto com os seus representantes. Assim percebemos que há 
pessoas na Ásia e Europa cantando e falando palavras como, por exemplo, “axé!”, originadas em 
âmbitos religiosos afro-brasileiros, fundados no Brasil pelos africanos escravizados. 
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5. Síntese 

Este trabalho é uma tentativa de identificar e estudar as palavras de origem africana encontradas nas 
letras musicais do compositor e artista Gilberto Gil. Primeiramente foi formado um corpus, constituído 
das letras musicais do compositor que contém palavras africanas. Estas foram organizadas dependendo 
da origem, significado, em quais músicas que aparecem e ano de gravação. Através de uma análise de 
caráter interpretativa, discutindo seu significado nas letras, dependendo do modo de uso em cada letra 
e foi analisada a sua difusão em níveis socioculturais. Também foi observada a difusão maior das 
palavras, para um público não familiar com a cultura afro-brasileira, e o público internacional. O 
objetivo do presente trabalho foi de fazer uma contribuição às pesquisas que interessam-se pelas 
contribuições lexicais das línguas africanas para o português do Brasil.  

Tabela 10. 

Resultado em síntese 

Total de letras do corpus Total de letras que contêm 
palavras de origem africana 

Total de palavras de origem 
africana encontradas na obra de 
Gil 

430 114 112 

Após uma pesquisa da obra inteira de Gil percebemos que em 114 letras musicais, ele faz uso de 
palavras de origem africana. O corpus consiste de 430 músicas pesquisadas, segundo a definição e 
exclusão feita no começo do trabalho. A quantidade de palavras de origem africana encontradas nas 
letras de Gilberto Gil são 112. Estas consistem em grande maioria de substantivos, algums verbos e 
adjetivos, e também algumas fórmulas de saudações. Pelos campos semânticos percebemos também 
que as palavras utilizadas nas letras são principalmente nomes pessoais, nomes de objetos e entidades. 
As origens das palavras são kwa, banto, banto/hauçá e decalques portugueses de palavras africanas. 

Não podemos provar que as palavras ocorreram durante uma determinada época da carreira, através 
dos nossos dados. As palavras ocorrem durante a carreira inteira do compositor. Mas foi confirmado 
que muitas letras musicais com grande quantidade de palavras africanas não foram gravadas ainda, e 
não sabemos quando estas foram escritas. Há uma grande quantidade de palavras africanas já 
integradas da linguagem falada no Brasil em geral, que aparecem nas letras de todas as épocas. Estas 
palavras, necessariamente não estão sendo utilizadas para expressar uma temática ligada ao mundo 
afro no Brasil, como, por exemplo, as palavras: dengosa, samba, moleque.  

Por outro lado temos uma quantidade significativa de palavras de nível sociocultural PS, a linguagem 
de comunicação usual de povo-de-santo, também chamada de linguagem do candomblé (Álvarez 
López, 2004), que revela uma intimidade do compositor com o mundo de religião afro-brasileiro. O 
tema afro-brasileiro é comum para os compositores de música popular brasileira, e o tema está sendo 
usado desde os anos 60. Gilberto Gil é um dos compositores mais ligados para este tema, pela história 
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pessoal do compositor sabemos que o interesse voltado para a cultura e religião afro-brasileira 
intensificou-se depois do tempo em exílio. O tema trata de vários aspectos de expressões ligadas ao 
universo afro no Brasil, como referências à religião afro-brasileira, ritmos, instrumentos musicais, 
estética afro e letras musicais com grande uso de palavras africanas.  

Na análise foi confirmado que o valor simbólico dos artistas é importante para a difusão das palavras 
de origem africana. Enfocando o papel da música popular em geral, percebemos como os artistas e 
compositores funcionam como difusores para a cultura e linguagem afro-brasileira. Em forma de 
representantes e informantes, os artistas ajudam a sociedade a melhor conhecer a contribuição 
africana. As músicas ressaltam o aporte africano para formação da história, cultura, música, mitologia 
e religião brasileira. Esta tendência pode ser interpretada como uma busca de uma nova identidade 
afro-brasileira, uma identidade alternativa, contrapõe-se à norma branca-européia.  

A difusão de palavras acontece através das composições e interpretações das músicas que se espalham 
pelo Brasil. E também pelo mundo fora do Brasil com a fama dos artistas. As letras musicais são 
conhecidas e absorvidas pelo público. Artistas, como Gilberto Gil, de grande fama, com uma grande 
venda de discos nacionalmente e internacionalmente fazem uma parte ativa na difusão do léxico de 
origem africana. Para os artistas de grande fama no exterior, como Gilberto Gil, a obra musical 
espalha-se pelo mundo e apresenta a cultura brasileira para um público internacional. Nesse papel de 
símbolo para o universo afro no Brasil, a representação desses temas afro-brasileiros convida o 
público para conhecê-los. Mais ainda, identificamos como o léxico de origem africana, é útil para 
expressar proximidade com o universo afro no Brasil e identidades afro-brasileiras. Como uma 
ferramenta que o público reconhece e que ajuda na difusão da cultura e língua afro-brasileira. Assim o 
público internacional também aprende, com o aspecto pedagógico das músicas, sobre a cultura afro-
brasileira, e o léxico usado para referir-se a este universo.  

Assim percebemos uma difusão maior, que se estende, além das fronteiras nacionais ou culturais. A 
popularidade dos artistas leva o conhecimento da afro-brasileiridade para o público internacional. 
Umas dessas palavras de origem africana pode ser observada em diversas ocasiões culturais no mundo 
inteiro. Por isso acontece que, por exemplo, na Suécia, no norte da Europa e em âmbitos de pessoas 
interessadas na cultura brasileira, podemos observar suecos saudando uns aos outros falando “Axé!”, 
sem conhecimento da história ou significado da palavra, mas mesmo assim, eles a usam. 

A análise dos dados permite afirmar que o houve uma difusão de palavras de origem africana no 
Brasil, das comunidades de religião afro-brasileira para um uso mais amplo em outras esferas sociais. 
Mais ainda podemos mostrar que as palavras africanas de um uso maior, continuam sendo usadas, 
tanto pelo povo brasileiro quanto nas letras de Gil, de tal modo que já fazem parte do vocabulário do 
português brasileiro em geral. A contribuição das línguas africanas para o português do Brasil foi 
notável no léxico cotidiano, com tantas palavras africanas que são conhecidas pela a população 
brasileira.  
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6. Considerações finais 

 
A escolha de analisar letras de Gilberto Gil provou-se ser gratificante, e resultou em um material muito 
grande, com dados interessantes. Mais ainda, também foi uma pesquisa interessante pela criatividade e 
qualidade da obra de Gil. 
 
Durante o trabalho com a pesquisa percebeu-se que a tarefa de interpretar e classificar origem, 
significados e campos semânticos das palavras não é fácil. O uso de cada palavra africana nas letras 
pode ser interpretado em formas diferentes e às vezes não há uma interpretação só, mas várias. Por 
isso é preciso interpretar a tentativa de quantificação como um aspecto de avaliação do material, que 
não deve ser utilizado sem conferir o apêndice para melhor entender cada aspecto das palavras. 
Mesmo assim encontramos as quantificações úteis para uma breve avaliação de um material vasto e 
complexo.  
 
O tema de palavras de origem africana no português brasileiro mostrou-se muito atraente para 
pesquisar, está no limite entre a linguística e outras áreas interessantíssimas como história e etnografia 
linguística, música e cultura afro-brasileira, e a questão de identidades negras.  
 
Uma possibilidade de estudo estendido pode ser uma investigação de outras letras musicais do 
repertório da música popular brasileira. Nisso, uma quantificação das palavras que têm um uso maior 
pode ser feita. Seria interessante pesquisar os temas elaborados. No contexto dessas palavras; quais 
são os temas é quais funções têm? Outra área que pode ser investigada, poderia ser o aporte das 
línguas indígenas para o português do Brasil.  
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Apêndice 1. 

Palavras com descrição: 

– O significado mais provável usado por Gilberto Gil na música onde aparece 
 
Grosso ����  A palavra na forma que esta na letra. São as palavras que achamos nas letras do Gil. 
Fino � A palavra em outra ortografia ou a forma que Castro indica como correta, desta forma não faz parte das letras do Gilberto Gil, e então não faz partes 
na contagem das palavras encontradas. 
OBS! Concordando com Castro (2001:131-132) usamos aqui não somente “africanismos”, mas também palavras que podemos chamar de decalque, híbridos, 
que são traduções da palavra africana, e que esta sendo usado da mesma forma em português, por exemplo Mãe-d´água.  
As classes de palavras presentes na lista são majoritariamente substantivos, nomes pessoais ou de objetos.  
 
Campos semânticos:  
Comida e bebida 
(pratos, bebidas, 
fruta) 

Cultura (dança, 
atividades de lazer, 
folclore) 

Designações da 
época da escravidão 

Música (gênero 
musical, ritmo, 
instrumento) 

Nome de divindade Outro (designações 
para qualidades 
pessoais, diverso 
objetos e linguagem 
religiosa) 

Religião (religião 
afro-brasileira: 
artefatos religiosos, 
hábitos, saudações)  

 
 
 
 
 
 
Palavra Origem Significado Nível 

Socio-
Campo Semântico Músicas Ano 
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lin-
guístic
o 

1.  
  Afoxé 

kwa Festa ritual pública considerada de 
qualidade inferior 

PS Cultura 
 

Afoxé Badauê (5 não inclui 
ocorrência no título) 
Afoxé é (4) 

2002 
1982 

  Cortejo carnavalesco da Bahia, no qual 
predominam características africanas nas 
roupas, cânticos e instrumentos musicais 
(Castro, 2001:143) 

BR    

2.  
Acarajé 

kwa Bolo de feijão fradinho, temperado e 
moído com camarão seco, sal e cebola, 
frito em azeite-de-dendê, serve-se quente, 
com molho-de-nagô e vatapá (Castro, 
2001:139) 

BR Comida e bebida Mamão papaia (1) 
Que bom prato é vatapá (2) 
 

sem gravação 
sem gravação 

3.  
  Aganju 

kwa Nome de Xangô, filho de Obatalá, o ceú, 
e Odudua, a terra, irmão e esposo de 
Iemanjá (Castro, 2001:144) 

LS Nome de divindade 
 

Babá Alapalá (6) 
 

1977, 1987, 
2009 

4.  
  Agogô 

kwa Idiofone constituído por duas campânulas 
de ferro que se percute com um pedaço de 
ferro, produzindo dois sons, um de cada 
campânula (Castro, 2001:144) 

BR Música Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (1) 
Serafim (1) 
 

1984 
 
1992, 2002 

5.  
Alapala 

Sem 
origem 

“Alapalá é um egum do terreiro de egum 
da ilha de Itaparica, exatamente o egum 
da família de Xangô” (Gil & Rennó, 
2003:218). Ver Egum. 

Sem 
nível 

Nome de divindade Babá Alapalá (5) 1977,1987,2009 

6.  
  Aloriá 

Sem 
origem 

Nenhuma fonte encontrada. Sem 
nível 

Outro Afoxé Badauê (2) 2002 

7.  
    Aluá 

Banto/ 
hauçá 

Bebida refrescante, preferida de caboc(l)o 
(Castro, 2001:150) 

PS Religião Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (1) 

1984 

8.  
   Alujá 

kwa Nome de toque e dança cerimonial de 
Xangô (Castro, 2001:159) 

PS Religião Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (1) 

1984 

9.  
   Amalá 

kwa Comida de Xangô e Iansã, espécie de 
caruru, preparado com quiabos, farinha de 

LS Religião 
 

Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (1) 

1984 
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inhame, dendê e camarão seco (Castro, 
2001: 151) 

10.  
    Angu 

kwa Pirão de farinha, de mandioca, de milho 
ou de arroz (Castro, 2001:154) 

BR Comida e bebida Back to black (1) Sem gravação 

11.  
 Aruanda 

banto A África mítica, termo que aparece 
frequentemente em cânticos rituais e do 
folclore afro-brasileiro, como nos versos: 
“quando eu vim de Aruanda” ou “Eu sou 
negro de Aruanda”. Cf. (a) Luanda, nome 
da capital de Angola (Castro, 2001:158) 

LP Designações da 
época da escravidão  
 

Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (3) 
 

1984 
 

12.  
  Ayabás 

kwa Ver Aiabá PS Religião 
 

As ayabás (1) sem gravação 

    Aiabá kwa Designação genérica das divindades 
femininas e das iniciadas que cultam essas 
divindades, as principais encarregadas da 
cozinha ritual do terre(i)ro (Castro, 
2001:146) 
 

    

13.  
     Axé 

kwa Todo objeto sagrado da divindade; o 
fundamento, o alicerce mágico do terreiro, 
em geral situado em espaço aberto, do 
lado de fora do barracão. 

PS Religião 
 

Axé, babá (5) 
Balafon (1) 
Corintiá (3) 
Gosto do prazer (1) 
Guerra santa (1) 
Mamão Papaia (1) 
Réquiem pra Mãe Menininha do 
Gantois (1) 
Serafim (1) 
Todo dia de manhã (1) 

1981 
1977, 1979 
sem gravação 
sem gravação 
1997, 2004 
sem gravação 
1989 
 
1992, 2002 
2002 

  Exp.saudação votiva afro-brasileira, 
equivalente a “força, energia”, ou amém 
(Castro, 2001: 161) 

BR    

14.  
Baba 

kwa Pai (Castro, 2001:163) PS Religião   
 
 

15.  kwa Pai, antepassado, chefe, palavra que PS Religião Axé, babá (3) 1981 
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Babá precede o nome do egum. Babá Alapalá (1) 
De ouro e marfim (4) 

1977,1987,2009
1997, 1998 

  Tratamento respeitoso para mameto. 
Kik/Kimb. (ki)báaba, a criadeira, a ama-
de-leite. (Castro, 2001:163) 

PS Designações da 
época da escravidão  
 

Comunidária (1) 
Língua do pê (3) 

sem gravação 
1998, 2002 

16.  
  Babalaôs 

kwa Babalaô (s). Vidente, olhado(r), sacerdote 
de Ifá (Castro, 2001:164) 

BR Religião Àgua benta (1) 1997 

17.  
  Badauê 

kwa Ver Bada. PS Religião Afoxé Badauê (2) 2002 

    Bada kwa Nome de uma devota de Oxalá (Castro, 
2001:165) 

PS    

18.  
Bagunça 

banto Desordem, confusão, baderna, remexido; 
pândega ruidosa (Castro, 2001:165) 

BR Outro Frevo rasgado (4) 1986, 1972 

19.  
   Bamba 

banto Valentão, desordeiro (Castro, 2001:166) BR Outro Ela (Rap da Clara) (1) 
Torpedo (2) 
Um carro de boi dourado (2) 
Zumbi (A felicidade guerreira) 
(1) 

Sem gravação 
Sem gravação 
Sem gravação 
1984 

20.  
Banguelo 

banto Ver Banguela BR Designações da 
época da escravidão  
 

Feliz por um triz (1) 1984 

Banguela banto Desdentado ou quem tem a arca dentária 
falha na frente (Castro, 2001:168) 

BA    

21.  
Baticum 

banto Barulho ou batimento continuados; 
susseção de marteladas; palpitação, 
pulsação, forte do coração e das artérias 
(Castro, 2001:172) 

LP Outro Baticum (4) 
Ela (Rap da Clara) (1) 
 

1989 
Sem gravação 

22.  
Batuque 

FB Ruído, som muito forte; ação de fazer 
ruído com batimentos rítmicos (Castro, 
2001:172) 

BR Música African brother bound (1) 
Doida por um folia (1) 
Haiti (2) 
Lindialva (1) 
Ó, Maria (1) 
Refavela (1) 

Sem gravação 
Sem gravação 
1993 
1987 
1973 
1977, 1998, 
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2004, 2009 
Batuqueiro  Ver Batuque. Aquele que bate o tambor.   Ela (Rap da Clara) (1) 

Deixei recado (2) 
Sem gravação 
Sem gravação 

23.  
Batuquejê 

banto Ver Batucajé LP  Zumbi (3) 1995 

Batucajé banto O som agudo e forte produzido pelos 
atabaques; dança profana e barulhenta ao 
som dos atabaques (Castro, 2001:172) 

LP Música   

24.  
Berimbau 

banto Arco-musical, instrumento indispensável 
na capoeira, constituído de um arco de 
madeira retesado  por um fio de arame, 
com uma cabaça preso ao dorso da 
extremidade inferior e cuja caixa de 
percussão é a barriga (Castro, 2001: 174) 

BR Música Parabolicamará (1) 1992, 1994 

25.  
Cabaça 

banto Saco, alforje, mochila. Ver Berimbau. 
(Castro, 2001:182) 

LP Música Parabolicamará (1) 1992, 1994 

26.  
Cacunda 

banto Costas, dorso; corcova, giba (Castro, 
2001:188) 

BR Outro Umeboshi (5) 1973 

27.  
Candomblé 

banto Local de adoração e de práticas religiosas 
afro-brasileiras da Bahia; culto ou 
conjunto de crenças religiosas dedicadas a 
divindades africanas (santos); a cerimônia 
pública festiva; (pejorativo) crimônia de 
magia-negra, de feitiçaria, macumba 

BR Religião Réquiem pra Mãe Menininha do 
Gantois (1) 
Todo dia de manhã (1) 

1989 
 
2002 

  Associações religiosas afro-brasileiras, 
espécie de igrejas independentes, cada 
qual dirigida por uma personalidade 
sacerdotal (pai- ou mãe-de-santo) (Castro, 
2001:196) 

PS    

28.  
Cangaceiro 

FB Bandido do sertão nordestino que vive 
fortemente armado, em bandos, no 
cangaço (Castro, 2001:197) 

BR Cultura  O fim da história (2) 1992 

29.  
Cangaço 

banto O gênero de vida do cangace(i)ro (Castro, 
2001:197) 

BR Cultura O fim da história (1) 1992 

30.  FB Jogo atlético de origem banto, constituído BR Cultura Domingo no parque (1) 1968,1972, 
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Capoeira por um sistema da ataque e defesa, de 
caráter individual, acompanhada pelo 
toque de berimbau, também indivíduo ou 
grupo que pratica capoeira (Castro, 2001: 
201) 

 
 
Jubiabá (1) 

1987, 1978,  
1976 
1987 

31.  
Caruru 

banto Iguaria feita à base de quiabo cortado, 
prato típico da cozinha baiana (Castro, 
2001:203) 

BR Comida e bebida Assim, sim (1) 
Lavagem do Bonfim (1) 

2010 
Sem gravação 

32.  
Cochila(r) 

banto (a ortografia correta deveria ser coxilar) 
dormitar, dormir levemente; (p.ex.) 
descuidar-se (Castro, 2001:209) 

BR Outro Essa é pra tocar no rádio (1) 
 

1975,1973 
 

33.  
    Cuca 

banto Negra velha, coroca, bruxa, bicho-papão 
(Castro, 2001:214) 

BR Cultura Cálice (1) 
Lar hospitalar (1) 

Sem gravação 
2000 

34.  
  Dandara 

Sem 
origem 

No filme “Quilombo” de Carlos Diegues 
(1984), com música de Gilberto Gil, 
Dandara é uma guerreira, mulher do rei 
Ganga Zumba 
(http://www.cinemateca.org.br/) 

Sem 
nível 

Cultura Dandara, a flor do gravatá (10) 1984 

35.  
Dengosa 

FB Ver Dengo, dengue. BR Outro Essa é pra tocar no rádio (1) 
Lady Neide (1) 

1975,1973 
1983 

   Dengue banto Melindre geminino, faceirice; (p. ext.) 
afeminação, trejeitos afetados, (Castro, 
2001:220) 

    

   Dengo,    
Dengue 

 Xodó, queda por uma pessoa, mimo 
excessivo. Dengos – Afagos, carinhos 
(Cunha-Henckel, 2005:81) 

    

36.  
    Dendê 

banto Palmeira ou fruto da palmeira. BR Comida e bebida Pílula de alho (2) 
 

1997, 2002 

  Óleo vermelho obtido da palmeira de 
dendê, de grande uso na culinária 
religiosa afro-brasileira e baiana; óleo de 
palma no português de Portugal. 

BR Comida e bebida Gosto do prazer (1) 
 

Sem gravação 
 

  Bruxaria, magia negra, coisa-feita (ref. ao 
uso do dendê na culinária religiosa afro-
brasileira). Diz-se de moça assanhada, 

BA Religião Que bom prato é vatapá (1) Sem gravação 
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espevitada (Castro, 2001:219) 
 

37.  
Ebó 

kwa Despacho, oferenda propiciatória a Exu e 
às divindades, que em geral é deixada em 
alguma encruzilhada, dentro de um prato 
de barro onde se cola, entre outras coisas, 
uma garrafa de cachaça, farofa de dendê, 
charutos, velas, dinheiro, fitas vermelhas 
ao lado de um galo preto, vivo ou não. 

PS Religião Assimétrica (1) 
 

Sem gravação 

  Bruxaria, feitiçaria (Castro, 2001:224) BA Religião   
38.  

    Egum 
kwa O espírito do morto, a alma humana; o 

espírito desencarnado dos antepassados no 
culto nagô-queto, sempre tratado por 
babá, o mascarado na evocação ou 
aparição dos mortos, cujo terreiro 
principal se encontra na localidade de 
Amoreiras, na ilha de Itaparica, em frente 
à cidade do Salvador, na Bahia (Castro, 
2001:226) 

PS Religião Babá Alapalá (2) 
 
Serafim (1) 

1977, 1987, 
2009 
1992, 2002 

39.  
    Emoriô 

kwa Ver Mariô. PS Religião Emoriô (4) Sem gravação 

    Mariô kwa Palha-da-costa, franja de dendeze(i)ro 
desfiadas, símbolo de Ogum (Castro, 
2001:278) 

PS Religião   

40.  
   Eparrei 

kwa Saudação a Iansã (Castro, 2001:230) LS Religião Serafim (2) 1992, 2002 

41.  
Euá 

kwa Orixá feminino e do arco-íris, equivalente 
a Iansã (Castro, 2001:232) 

PS Nome de divindade As ayabás (6) Sem gravação 

42.  
Exu 

kwa Divindade nagô-queto, capaz de fazer 
tanto o bem quanto o mal, tido como 
mensageiro dos orixás, preside a 
fecundidade, as encruzilhadas, as 
caminhos perigosos e escuros (Castro, 
2001:232) 

PS Nome de divindade Corisco (1) 
Dança de Shiva (1) 
Serafim (1) 
Treze de dezembro (1) 

Sem gravação 
1997 
1992, 2002 
2002 

43.  banto Festa, barulho, confusão (Castro, LP Cultura Back to black (1) Sem gravação 
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    Fuzuê 2001:239) 
 

Doida por uma folia (1) Sem gravação 

44.  
Fogo-de-
liamba 

banto Ver Liamba, Maconha (Castro, 
2001:264). Aparece na música junto com 
nomes para ataques de Capoeira. 

BR Cultura Zumbi (A felicidade guerreira) (1) 1984 

45.  
    Ganga 

banto Chefe; ocultista, vidente, sacerdote 
(Castro, 2001:240) 

LS Religião Cinema novo (1) 
Namba, a gangamorada (6) 

1993 
 
1984 

46.  
  Ganga       
Zumba 

banto Líder da República de Palmares, o mais 
famoso quilombo do Brasil, fundado em 
Alagoas no séc. XVII (Castro, 2001:240) 

BR Cultura Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (5) 
 

1984 

47.  
  Gingar 

banto Ver Jinga BR  Mamão papaia (4) Sem gravação 

   Jinga banto Movimento fundamental do jogo de 
capoe(i)ra, do qual partem todos os 
golpes defensivos ou ofensivos 
(Castro, 2001: 260) 

BR Cultura   

48.  
  Garapa 

banto Caldo de cana (Castro, 2001:241) BR Comida e bebida Buda nagô (1) 1992, 2002 

49.  
Iaiá 

banto/ 
kwa 

Forma respeitosa de tratamento para 
mulheres jovens, hoje arcaizante, mas 
observada na fala de preto-velho (Castro, 
2001: 246) 

LS Designações da 
época da escravidão  
 

Afoxé é (1) 
Buda nagô (3) 
Elá, poeira (2) 
Miserere Nobis (4) 
Namba, a gangamorada (1) 
Não grude não (1) 
Refavela (6) 

1982 
1992, 2002 
1983 
1968 
1984 
2008 
1977, 1998, 
2004, 2009 

50.  
Ioiô 

banto/ 
kwa 

Ver Iaiá, forma masculina; Ioiô. LS Designações da 
época da escravidão  
 

Afoxé é (1) 
Buda nagô (3) 

1982 
1992, 2002 

51.  
      Iansã 

kwa Orixá do fogo, trovão e tempestade, uma 
das três esposas de Xangô, mulher 
corajosa e destemida, a única aiabá a 
quem é permitido dançar qualquer toque 

BR Nome de divindade As ayabás (1) 
Corisco (3) 
Filhos de Ghandi (1) 
 

Sem gravação 
Sem gravação 
1975, 1976, 
1987 
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consagrado ás outras divinidades (Castro, 
2001:247). 

Iansã (só no título) 
Nós, por exemplo (2) 
Quatro Modos (1) 
Serafim (2) 

1973 
1976 
2002 
1992, 2002 

52.  
  Ialorixá 

kwa Sacerdotista, (Àlvarez López, 2004:219), 
(Castro, 2001: 247) 
 

PS Religião Ganga Zumba (o poder da 
bugiganga) (1) 

1984 

53.  
Iaô 

kwa Designação genérica dada aos noviços de 
ambos os sexos (Castro, 2001:248) 

PS Religião Lady Neide (1) 
Omã iaô (3) 
Todo dia de manhã (3) 

1983 
1969 
2002 

54.  
   Iemanjá 

kwa O orixá do mar (Castro, 2001:249) BR Nome de divindade De ouro e marfim (1) 
Eu vim da Bahia (1) 
Filhos de Ghandi (1) 
 
Iemanjá (10) 

1997, 1998 
1987 
1975, 1976, 
1987 
Sem gravação 

55.  
Ifá 

kwa A adivinhação com o jogo-de-buzo, 
particularmente aquela feita com um 
rosário de búzios, ou com búzios, giz, um 
preparando de carvão ou folhas, jogados 
sobre uma esteira ou bandeja de madeira, 
ou dispostos numa mesa (Castro,  
2001:250) 

PS Religião Ganga Zumba (o poder da 
bugiganga) (1) 

1984 

56.  
Ijexá 

kwa Antiga nação iorubana na Bahia. BR Religião Serafim (2) 1992, 2002 

  Nação-de-candomblé com litúrgia de base 
iorubá-nagô.  

PS Religião   
 

  Toque para Oxum (Castro, 2001:250)  Música   
57.  
Ilê 

kwa Casa, terre(i)ro; pequenas construções 
situadas ao fundo o terre(i)ro, cada qual 
destinada à adoração de uma divindade 
(Castro, 2001:251) 

PS Religião Réquiem pra Mãe Menininha do 
Gantois 
 

1989 

58.  
    Ilê aiê 

kwa A África, significando “a casa do mundo”. BA Religião Réquiem pra Mãe Menininha do 
Gantois 
 

Sem gravação 
1989 

   Ilê Aiyê kwa Nome de um bloco-afro, fundado em BA Cultura Mamão papaia Sem gravação 
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1974, em Salvador, constituído apenas de 
negros. (Castro, 2001:251) 

59.  
Kabieci/ 
Kabieci lê 

kwa “Kabieci lê’: saudação para Xangô” 
(Gilberto Gil, : 
http://www.gilbertogil.com.br/sec_musica
.php?filtro=s, 13-11-2010) Cf. Caô- 
Cabieci (Castro, 2001:200) 

PS Religião Kaô (4) 
Serafim (2) 

1998 
1992, 2002 

60.  
     Kaô 

kwa Saudação ao Xangô. (Castro, 2001:200) PS Religião Kaô (5) 1998 

61.  
Kizomba 

banto Ver Quizomba (Castro, 2001: 329). 
Dança e estilo musical de origem 
Angolana. Também conhecido como 
Quizomba (Angenot & Jaquemin, 1976:7) 

PS Cultura Back to black (1) 
Quero ser teu funk (1) 

Sem gravação 
1992 

62.  
Logunedé 

kwa Ver Logum- Edé PS Nome de divindade Logunedé (13) 1979 

Logum-Edé kwa Divinidade queto, filho de Oxóssi e 
Oxum, rege os navegantes, é representado 
pelo cavalo-marinho e equivale a São 
Expedito (Castro, 2001:266) 

PS    

63.  
Maculelê 

banto Dança de bate-pau, espécie de dança 
guerreira do folclore baiano, típica da 
cidade de Santo Amaro, na região 
Recôncavo (Castro, 2001:270) 

BR Cultura Zumbi (a felizidade guerreira) (1) 1984 

64.  
Macumba 

banto Denominação genérica para as 
manifestações religiosas afro-brasileiras 
de base congo-angola, que incorporam 
orientações ameríndias, católicas e 
espíritas, com predominância do culto ao 
caboc(l)o e preto-velho. Prevaleciam no 
Rio de Janeiro e, ainda hoje, nas zonas 
rurais. 

PS Religião  Batmakumba (10) 1968, 1978 

  Sessão de feitiçaria, de magia-negra; 
despacho. 

BR    

  Denominação popular das manifestações 
religiosas afro-brasileiras no Rio de 

BR    
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Janeiro e em zonas rurais de várias 
regiões brasileiras (Castro, 2001:207) 

65.  
mãe-d'água 

FB Ser fantástico, entidade dos rios, lagoas e 
mar. Ver Dandalunda, Iemanjá (Castro, 
2001:271) 

BR Religião Vou me-embora pra pasárgada (1) Sem gravação 

66.  
    Malê 

kwa Nome de uma antiga nação de culto afro-
brasileira na cidade de Cachoeira, zona 
fumageira de do Recôncavo baiano, onde 
se registrou, no século XIX, a presença de 
escravos islamizados. 

PS Religião Lady Neide (1) 
 

1983 
 

  Muçulmano, islâmico; designação por que 
eram conhecidos os escravos islamizados 
que na primeira metade do séc. XIX 
promoveram uma série de revoltas na 
cidade do Salvador, e adjacências, entre 
os quais se destacam os de origem hauçá 
(Castro, 2001:272) 

BR    

Malê Debalê  Bloco afro da Bahia . Malê neste caso 
refere-se ao este bloco da Bahia. 

  Mamão Papaia (1) 
 

Sem gravação 

67.  
Marimba 

banto Instrumento musical, espécie de xilofone BR Música Balafon (1) 1977, 1979 

  Piano velho e desafinado (Castro, 
2001:277) 

LP    

68.  
Maxixe 

banto Fruto do maxixe(i)ro (Castro, 2001:280). BR Comida e bebida Back to black (1) Sem gravação 

69.  
Moqueca 

banto Guisado de peixe ou de mariscos, 
podendo também ser feito de galinha, 
carne, ovos, etc., regado a leite-de-coco, 
aze(i)te-de-dendê e pimenta (Castro, 
2001:289) 

BR Comida e bebida Objeto semi-identificado (1) 1969 

70.  
   Moleque 

banto Menino, garoto, rapaz.; meninote negro. PO Designações da 
época da escravidão  
 

Zumbi (a felizidade guerreira) (1) 1984 

  Divertido, pilhérico, trevesso. Canalha, 
velhaco (Castro, 2001:287) 

BR  Balé de Berlim (1) 
Saci-Pererê (3) 

2006 
Sem gravação 
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71.  

Moringa 
banto Bilha, cântaro de barro em forma de 

garrafa, bojudo e comprido para conter e 
refrescar água (Castro, 2001:289) 

BR Comida e bebida Àgua de meninos (1) 1967 

72.  
Mucama 

banto Criada, escrava de estimação, que ajudava 
nos serviços domésticos e acompanhava a 
sua senhora à rua, em passeios (Castro, 
2001:290) 

BR Designações da 
época da escravidão  
 

Um carro de boi dourado (1) Sem gravação 

73.  
Muzenza 

banto Nesta música significa o nome do bloco 
afro Muzenza. Ver Munzenza, o noviço 
em congo-angola (Castro, 2001:293). 
 

PS Religião Mamão Papaia (1) Sem gravação 

74.  
     Nagô 

kwa Designação dada às comunidades 
religiosas afro-brasileiras que cultam os 
orixás e utilizam uma língua litúrgica de 
base nagô. 

PS Religião Babá Alapalá (1) 
 
Buda Nagô (1) 
Quero ser teu funk (1) 

1977, 1987, 
2009 
1992, 2002 
1992 

  (sentido generalizado) língua-de-santo, 
entendida como aquela que é usada pelas 
religiões afro-brasileiras, ininteligível para 
os não-iniciados. 

BA Religião Emoriô (1) Sem gravação 

  (pejorativo) diz-se do português mal-
falado, equivalente a caçanje, a exemplo 
do chiste corrente no Recôncavo. “ O 
padre de Bom Jardim /é mesmo assim/ só 
fala nagô/ misturado com Latim.” 

BA Designações da 
época da escravidão  
 

  

  (sentido generalizado) diz-se de quem é 
seguidor ou que conhece os fundamentos 
das religiões afro-brasileiras. 

BA Religião   

  (enfático) diz-se do negro de pele retinta; 
certa cor de gado bovino. 

BA Designações da 
época da escravidão  
 

  

  (sentido genérico) qualquer africano ou 
língua africana. 

BA Designações da 
época da escravidão  
 

  



41 
 

  Ver iorubá (Castro, 2001:296) BR    
   Iorubá kwa Língua kwa, falada pelo povo do mesmo 

nome, concentrado na Nigéria Ocidental e 
no reio de Queto, no Benim, onde são 
chamados de “anagot”. 

BR    

75.  
   Namba 

Sem 
origem 

A namorada de Ganga Zumba, no filme 
“Quilombo” (1984) do Carlos Diegues, 
com a música do Gilberto Gil. 
(http://www.cinemateca.org.br/) 

Sem 
orige
m 

Cultura Ganga Zumba (o poder da 
bugigaga) (1) 
Namba, a ganganamorada (4) 
 

1984 
 
1984 
 

76.  
Obá 

kwa Nome de Iansã velha (Castro, 298:2001) PS Nome de divindade As ayabás (8)  
Filhos de Ghandi (1) 
 
Ganga Zumba (o poder da 
bugigaga) (1) 

Sem gravação 
1975, 1976,  
1987 
 
1984 

  Rei (Castro, 298:2001) LS Religião Batmakumba 
Kaô 

1968, 1978 
1998 

77.  
Oba bi 
Olorum 
koozi 

Sem 
origem 

”como deus, não há nenhum”, da letra do 
“Serafim”. 'Oba bi olorum koozi': a 
expressão eu vi inscrita num pára-choque 
de caminhão em Lagos, acompanhada da 
tradução em inglês: 'No king as God'. 'Um 
dia ainda vou usar isso numa música', 
pensei. Guardei na memória e usei, 
acompanhada da tradução (livre) em 
português." (Gilberto Gil, : 
http://www.gilbertogil.com.br/sec_musica
.php?filtro=s, 11-13-2010) 
 

Sem 
orige
m 

Religião Serafim 
 

1992, 2002 

78.  
    Odara 

kwa Bom, bonito, esplêndido  (Castro, 
2001:300) 

LS Outro Gema clara (1) Sem gravação 

79.  
    Ogum 

kwa Divindade do ferro e da guerra (Castro, 
2001:303) 

PS Nome de divindade Filhos de Ghandi (1) 
 
Serafim (1) 

1975, 1976, 
1987 
1992, 2002 

80.  
  Ogunhê 

kwa Saudação para Ogum (Castro, 2001:304) LS Religião Zumbi, a felicidade guerreira (1) 1984 
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81.  
     Oiá 

kwa Nome de Iansã menina, uma das três 
mulheres de Xangô (Castro, 2001: 305). 

PS Nome de divindade Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (1) 

1984 

82.  
   Olorum 

kwa Deus Supremo (Castro, 2001:306) PS Nome de divindade Bahia de todos as contas (2) 
Quilombo, o eldorado negro (1) 
Serafim (2) 

Sem gravação 
1984 
1992, 2002 

83.  
Omã 
/Omã 
iaô/ 
Omã 
omã 

kwa Maldição; lançar maldição (Castro, 
2001:307) 

LS Religião Omã iaô (3) 1969 

84.  
  Omolu 

kwa Ver Omulu PS  Filhos de Gandhi (1) 1975, 1976, 
1987 

    Omulu kwa Orixá das varíolas, das doenças de pele 
(Castro, 2001:307) 

PS Nome de divindade   

85.  
Opachorô 

kwa Ver Paxoró PS Religião Opachorô (3) 1997, 1998 

    Paxorô kwa Cajado prateado, insígnia de Oxalá 
(Castro, 2001:314) 

PS    

86.  
Ora yeiê/ 
ora ieie 

kwa Ver Orá-Ieiô LS  Nova (1) 
Requiem para Mâe Menininha do 
Gantois (3) 
Serafim (2) 

1997 
1995 
 
1992, 2002 

  Ora-Ieiô kwa Saudação para Oxum (Castro, 2001: 308) LS Religião   
87.  

    Oriki 
kwa Ver Oriqui. PS Religião Pela Internet (1) 1997, 1998, 

2002 
   Oriqui kwa Cânticos especiais de louvor aos feitos de 

cada orixá ou referentes a seus atributos 
(Castro, 2001:309) 

PS    

88.  
    Orixá 

kwa Designação genérica das divindades do 
panteon iorubá ou nagô-queto. 

PS Religião Extra (1) 
Pela internet (1) 
 
Serafim (1) 
Todo dia de manhã (1) 
Treze de decembro (1) 

1983, 2003 
1997, 1998, 
2002 
1992, 2002 
2002 
2002 
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  Designação genérica das divindades 
africanas cultuadas no Brasil, mais 
conhecidas do que outras através dos 
números estudos sobre o candomblé-queto 
da cidade do Salvador (Castro, 2001:309) 

BR Religião   

89.  
   Orum 

kwa O céu; o sol (Castro, 2001:310). LS Religião Réquiem pra Mãe Menininha do 
Gantois (2) 

1989 

90.  
    Otim 

kwa Cachaça (Castro, 2001:210) 
 

LS Comida e bebida Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (1) 
 

1984 

91.  
   Oxalufã 

kwa Ver Oxalá PS Nome de divindade Oração pela libertação da África do 
Sul 

1985 

92.  
    Oxalá 

kwa Orixá-funfum, a divindade suprema da 
criação, o pai de todos os orixás (Castro, 
2001:311) 

PS Nome de divindade Afoxé é (1) 
Axé, babá (2) 
Emoriô (1) 
Extra (1) 
Guerra Santa (2) 
Opachorô (5) 

1982 
1981 
Sem gravação 
1983, 2003 
1997, 2004 
1997, 1998 

93.  
  Oxossi 

kwa Orixá da caça, protetor dos caçadores 
(Castro, 2001:311) 

LP Nome de divindade Filhos de Ghandi (1) 
 
Logunedé (1) 
São João, Xangô menino (1) 

1975, 1976, 
1987 
1979 
1976, 1978 

94.  
    Oxum 

kwa Orixá que comanda os rios e todas as 
águas doces, sem a qual a vida na terra 
seria impossível (Castro, 2001:312) 

LP Nome de divindade As ayábas (8) 
Filhos de Ghandi (1) 
 
Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (1) 
Gema clara (1) 
Logunedé (6) 
Réquiem pra Mãe Menininha do 
Gantois (1) 
Serafim (2) 

Sem gravação 
1975, 1976, 
1987 
1984 
 
Sem gravação 
1979 
1989 
 
1992, 2002 

95.  
Oxumaré 

kwa O orixá da riqueza, identificado com o 
arco-íris (Castro, 2001:312) 

PS Nome de divindade Filhos de Ghandi (1) 1975, 1976, 
1987 

96.  Sem “ Patumbalacundê” é uma onomatopéia, Sem Outro Patumbalacundê (12) Sem gravação 
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Patumbalac
undê 

origem pura e simples; um “esquindô” desses... 
Nós o inventamos”. (Gil & Rennó, 
2003:188) 

orige
m 

97.  
Pomba-gira 

banto Ver Pombajira. PS Religião   

Pombajira banto Exu-fêmea, variante de Bambojira, reparte 
com ele o controle das encruzilhadas e 
caminhos, e exerce influência sobre os 
namoros, noivados e casamentos 
desfeitos. É representada na figura de uma 
mulher sedutora, branca, de cabelos 
longos e louros, tida como protetora das 
prostitutas (Castro, 2001:317) 

PS Religião Umeboshi (2) 1973 

98.  
 

Quilombo 

banto Povoação de escravos fugidos; o mais 
famoso foi palmares, construído em 
Alagoas, no séc. XVII (..), sob a chefia de 
Ganga Zuma e Zumbi. Auto popular 
figurando escravos fugidos que lutam pela 
posse da rainha, mas terminam derrotados 
e vencidos como escravos (Castro, 
2001:324) 

BR Designações da 
época da escravidão  
 

Zumbi (A felicidade guerreira) (1) 
Quilombo, o eldorado negro (8) 

1984 
1984 

99.  
     Samba 

banto Dança e música popular brasileira de 
compasso binário e acompanhamento 
sincopado; a música que acompanha essa 
dança (Castro, 2001:333) 

BR Cultura Ela (Rap da Clara) (1) 
Beira mar (1) 
Chuck Berry fields forever (1) 
Chuva miúda (1) 
Cinema novo (6) 
De Bob Dylan a Bob Marley - um 
samba-provocação (1) 
Divino, maravilhoso (1) 
Doida por uma folia (3) 
Elá, poeira (1) 
Fechado pra balanço (2) 
Figura de retórica (1) 
Geléia geral (1) 
Ilha de ilusão (1) 

Sem gravação 
1967, 1994 
1976, 1977,2004 
Sem gravação 
1993 
1989 
 
Sem gravação 
Sem gravação 
1983 
Sem gravação 
Sem gravavão 
1986, 1984 
Sem gravação 
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Máquina de ritmo (6) 
Outros viram (1) 
Quero ser teu funk (1) 
Refavela (3, samba-enredo) 
 
Rei do maracatu (1) 
Sala do som (1) 
Samba de Los Angeles (2) 
Samba louco (5) 
Serenata de teleco-teco (3) 
Torpedo (6) 
Um carro de boi dourdao (2) 
Um samba (6) 
Vem, menina (3) 
Vontade de amar (2) 
Zumbi (A felicidade Guerreira) 
(mestre-escola de samba 1) 

2008 
2008 
1992 
1977, 1998, 
2004, 2009 
Sem gravação 
1977, 1997 
1979, 2008 
Sem gravação 
1962, 1963 
Sem gravação 
Sem gravação 
Sem gravação 
Sem gravação 
1962, 1963 
 
1984 

100. 
   Samba-   
canção 

FB Samba de caráter melódico e letra sempre 
muito sentimental (Castro, 2001:333) 

BR Música Preciso aprender a só ser (1) 1973, 2006 

101. 
 Samba-de-
roda 

FB Samba em círculo (Castro, 2001:334) BA Cultura Eu vim da Bahia (1) 
Fechado pra balaço (1) 

1987 
Sem gravação 

102. 
  Sambar 

banto Ver Samba BR Cultura Àgua de meninos (4) 
Brincar pra valer (1) 
Buda nagô (1) 
Ensaio geral (1) 
Eu vim da Bahia (1) 
Mamão Papaia (5) 
Rei do maracatu (1) 
Vem, menina (1) 

1967 
Sem gravação 
1992, 2002 
1967 
1987 
Sem gravação 
Sem gravação 
Sem gravação 
 

103. 
Sambadô/ 
sambador 

FB Quem samba. Sambista, (Castro, 
2001:334) 
 

BR Cultura Zumbi (6) 
Ela (Rap da Clara) (1) 

1995 
Sem gravação 
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104. 
     Sinhá 

FB Tratamento quer era dado pelos escravos à 
sua senhora e ainda hoje usado, de forma 
respeitosa, para mulheres e patroas 
(Castro, 2001:337) 

LP Designações da 
época da escravidão  
 

Água de meninos (1) 
 

1967 
 

105. 
    Sinho 

FB Ver Sinhá. Forma masculina de Sinhá LP Designações da 
época da escravidão  
 

Banda Larga Cordel(1) 2008 

106. 
Tumba Lelê 

Sem 
origem 

Para a palavra Tumba, ver Lopes (1996). 
Ver também Tumba-Junçara. 

PS Religião Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (1) 

1984 

Tumba-
Junçara 

banto Nome de um antigo terreiro congo-angola 
de Santo-Amaro (Castro, 2001:345) 
 

PS    

107. 
Umbanda 

banto Religião afro-brasileira que surgiu neste 
século com assimilação de elementos do 
espiritismo Kardecista e do catolicismo 
(Castro, 2001: 347) 

BR Religião Banda Larga Cordel (1) 
Banda Um (4) 
 
Brazil Very Happy Band (1) 

2008 
1982,1987, 
2009 
1977 

108. 
   Vatapá 

banto Prato típico da cozinha baiana, espécie de 
purê de farinha de mandioca ou pão de 
véspera, leite de coco, azeite-de-dendê, 
amendoim, gengibre e castanha de caju, 
ralados ou moídos, tradicionalmente feito 
para acompanhar o caruru (Castro, 
2001:349) 

BR Comida e bebida Baticum (1) 
Que bom prato é vatapá (2) 

1989 
1989 

109. 
     Xangô 

kwa Orixá dos raios e do trovão, rei-herói do 
povo iorubá (Castro, 2001:351) 

PS Nome de divindade Babá Alapalá (6) 
Buda nagô (1) 
Chuck berry fields forever (1) 
 
Corisco (1) 
Filhos de Ghandi (1) 
Kaô (5) 
Pedra gigante (1) 
São João, Xangô menino (7) 
Serafim (2) 
Um carro de boi dourado (1) 

1977,1987,2009 
1992, 2002 
1976, 1977, 
2004 
Sem gravação 
1975, 1976,1987 
1998 
Sem gravação 
1976, 1978 
1992, 2002 
Sem gravação 
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110. 
   Xingue 

banto De Xinga(r). Insultar, ofender com 
palavras, injuriar (Castro, 2001:353) 

BR Outro Quero ser teu funk (1) 1992 

111. 
  Xaxado 

FB Dança masculina, originária do alto sertão 
de Pernambuco e divulgada por 
cangaceiros até o interior da Bahia 
(Castro, 2001:352) 

BR Cultura De onde vem o baião (2) 
Fechado pra balanço (1) 
São João carioca (1) 

1992, 2001 
Sem gravação 
2010 

112. 
Zabumba 

banto Conjunto instrumental popular no 
nordeste do Brasil, constituído de pífanos, 
caixa e bombo (Castro, 2001:354) 

BR Música Ganga Zumba (O poder da 
bugiganga) (1) 

1984 
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Apêndice 2. 

A lista de músicas que compõem o corpus 
final. 

Lista de todas as letras, sem as instrumentais e sem as de outra língua. Estas são 430 músicas 
ao total. Isto é o corpus final. 

1. A abóbada da vida 
2. A bruxa de mentira  
3. A ciência em si  
4. A coisa mais linda que existe  
5. A faca e o queijo  
6. A força secreta daquela alegria  
7. A gaivota  
8. A jovem vizinha  
9. A linha e o linho  
10. A luta contra a lata ou A falência do café  
11. A mão da limpeza  
12. A morte  
13. A notícia  
14. A novidade  
15. A paz (Leila 4)  
16. A raça humana  
17. A rua  
18. A sociedade afluente  
19. A última coisa bonita  
20. A última valsa  
21. Aboio  
22. Abra o olho  
23. Abri a porta  
24. Abrir a porta para você  
25. Academia  
26. Afoxé Badauê  
27. Afoxé é  
28. Africaner brother bound  
29. Água benta  
30. Água de meninos  
31. Alfômega  
32. Algum dia  
33. Altos e... Baixos  
34. Amarra o teu arado a uma estrela  
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35. Amiga dos ventos  
36. Amo tanto viver  
37. Amor até o fim  
38. Amor de carnaval  
39. Andar com fé  
40. Antigamente  
41. Aquele abraço  
42. Aqui e agora  
43. Aroma  
44. As ayabás  
45. As coisas  
46. As folhas verdes de verão  
47. As pegadas do amor  
48. Assim, sim  
49. Assimétrica  
50. Átimo de pó  
51. Atrás do trio  
52. Axé, babá  
53. Babá Alapalá  
54. Back in Bahia  
55. Back to black  
56. Bacurizim  
57. Bahia de todas as contas  
58. Baião atemporal  
59. Balada do lado sem luz  
60. Balafon  
61. Balé da Bola (Copa 98)  
62. Balé de Berlim  
63. Bananeira  
64. Banda Larga Cordel  
65. Banda Um  
66. Barato total  
67. Barca grande  
68. Bat-staka  
69. Baticum  
70. Batmakumba  
71. Beira-mar  
72. Belo dia  
73. Bem devagar  
74. Bom dia  
75. Brazil Very Happy Band  
76. Brincar pra valer  
77. Buda nagô  
78. Cada tempo em seu lugar  
79. Cálice  
80. Canção da moça  
81. Canô  
82. Cantiga  
83. Cantiga de quem está só  
84. Casinha feliz  
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85. Cérebro eletrônico  
86. Certeza (Mão na mão)  
87. Choro de criança  
88. Chororô  
89. Chuck Berry fields forever  
90. Chuva miúda  
91. Cibernética  
92. Cidade do Salvador  
93. Cinema novo  
94. Ciranda  
95. Clichê do clichê  
96. Com medo, com Pedro  
97. Comunidá  
98. Comunidária  
99. Copo vazio  
100. Corações a mil  
101. Coragem pra suportar  
102. Cores vivas  
103. Corintiá  
104. Corisco  
105. Cultura e civilização  
106. Dada  
107. Dança de Shiva  
108. Dandara, a flor do gravatá  
109. Das duas, uma  
110. De Bob Dylan a Bob Marley - um samba-provocação  
111. De leve (Get Back)  
112. De onde vem o baião  
113. De ouro e marfim  
114. Deixar você  
115. Deixei recado  
116. Desafio do lixo  
117. Despedida de solteira  
118. Diga a ela  
119. Dinamarca  
120. Divino, maravilhoso  
121. Do Japão  
122. Dó-ré-mi  
123. Doce de carnaval (Candy all)  
124. Doente, morena  
125. Doida por uma folia  
126. Domingo no parque  
127. Domingou  
128. Dona desta canção  
129. Dono do pedaço  
130. Dos pés à cabeça  
131. Drão  
132. Duas sanfonas  
133. Duplo sentido  
134. É  
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135. Ê, povo, ê  
136. Edyth Cooper  
137. Ela  
138. Ela (Rap da Clara)  
139. Ela e a lua  
140. Elá, poeira  
141. Ele e eu  
142. Ele falava nisso todo dia  
143. Eles  
144. Ella  
145. Emoriô  
146. Ensaio geral  
147. Então vale a pena  
148. Entre a sola e o salto  
149. Entre os ateus  
150. Era nova  
151. Esotérico  
152. Essa é pra tocar no rádio  
153. Está na cara, está na cura  
154. Estrela  
155. Estrela azul do céu  
156. Eu e a noite  
157. Eu e ela estávamos ali encostados na parede  
158. Eu te dei meu ané  
159. Eu vim da Bahia  
160. Expresso 2222  
161. Extra  
162. Extra 2 (O rock do segurança)  
163. Fé menino  
164. Fé na festa  
165. Febril  
166. Fechado pra balanço  
167. Feiticeira  
168. Felicidade vem depois (Se você disser)  
169. Feliz por um triz  
170. Figura de retórica  
171. Filhos de Gandhi  
172. Flora  
173. Fogo líquido  
174. Frevo rasgado  
175. Funk-se quem puder  
176. Futurível  
177. Ganga Zumba (O poder da bugiganga)  
178. Geléia geral  
179. Gema clara  
180. Goma de mascar  
181. Gosto do prazer  
182. Graça divina  
183. Gueixa no tatame  
184. Guerra santa  
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185. Haiti  
186. Hino da figa  
187. Hoje o dia nasceu diferente 
188. Homem de Neanderthal  
189. Iansã  
190. Iemanjá  
191. Ilha da ilusão  
192. Índigo blue  
193. Iniciática  
194. Jards Anet da Vida  
195. Jeca total  
196. João Sabino  
197. Jubiabá  
198. Jurubeba 
199. Kaô  
200. Lá vem ela  
201. Ladainha  
202. Ladeira da preguiça  
203. Lady Neyde  
204. Lamento de carnaval  
205. Lamento sertanejo  
206. Lar hospitalar  
207. Lavagem do Bonfim  
208. Lente do amor  
209. Lia  
210. Lindinalva  
211. Lindonéia  
212. Língua do pê  
213. Loba romana  
214. Logos versus logo  
215. Logunedé  
216. Louco coração  
217. Louvação  
218. Luar (A gente precisa ver o luar)  
219. Lugar comum  
220. Lunik 9  
221. Luzia Luluza  
222. Mãe da manhã  
223. Mamão papaia  
224. Mancada  
225. Máquina de ritmo  
226. Mar de Copacabana  
227. Maracujá  
228. Marcha  
229. Marcha da tietagem  
230. Marginália 2  
231. Maria (Me perdoe, Maria)  
232. Maria tristeza  
233. Marmundo  
234. Me diga, moço  
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235. Meditação  
236. Medo de avião nº 2  
237. Meio-de-campo  
238. Menina do sonho  
239. Menina goiaba  
240. Metáfora  
241. Meteorum  
242. Meu amigo, meu herói  
243. Meu choro pra você  
244. Meu coração  
245. Meu luar, minhas canções  
246. Milho verde  
247. Minha ideologia, minha religião  
248. Minha senhora  
249. Minimistério  
250. Miserere Nobis  
251. Morena  
252. Mulher de coronel  
253. Musa cabocla  
254. Música moderna  
255. Músico simples  
256. Na imaginação  
257. Namba, a gangamorada  
258. Não chore mais  
259. Não grude não  
260. Não tenho medo da morte  
261. Não tenho medo da vida  
262. Nascente poente  
263. Neve na Bahia  
264. Ninguém dá o que não tem  
265. Ninguém segura este país  
266. No céu da vibração  
267. No dia que eu vim-me embora  
268. Noite de lua cheia  
269. Norte da saudade  
270. Nos barracos da cidade (Barracos)  
271. Nós, por exemplo  
272. Nossa  
273. Nova  
274. O amor aqui de casa  
275. O bom jogador  
276. O cometa  
277. O compositor me disse  
278. O eterno deus Mu dança!  
279. O fim da história  
280. O jornal  
281. O livre-atirador e a pegadora  
282. O lugar do nosso amor  
283. O mar e o lago  
284. O oco do mundo  
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285. O revólver do meu sonho  
286. O rouxinol  
287. O seu amor  
288. O som da pessoa  
289. O sonho acabou  
290. O veado  
291. Ó, Maria  
292. Objeto semi-identificado  
293. Objeto sim, objeto não  
294. Olho mágico  
295. Olho nu  
296. Omã iaô  
297. Onda azul  
298. Opachorô  
299. Oração pela libertação da África do Sul  
300. Oriente  
301. Os pais  
302. Outros bárbaros  
303. Outros viram  
304. Pai e mãe  
305. Palco  
306. Panis et Circensis  
307. Parabolicamará  
308. Patumbalacundê  
309. Pé da roseira  
310. Pé quente, cabeça fria  
311. Pedaços de sinceridade  
312. Pedra gigante  
313. Pega a voga, cabeludo  
314. Pela graça do sol  
315. Pela Internet  
316. Pessoa nefasta  
317. Pílula de alho  
318. Platéia  
319. Poço fundo  
320. Pode, Waldir?  
321. Poema aritimimético  
322. Pop wu wei  
323. Por que alguém tem inveja de você  
324. Pra fazer o sol nascer  
325. Pra que mentir  
326. Pratitude  
327. Preciso aprender a só ser  
328. Preciso de você  
329. Pretinha  
330. Procissão  
331. Punk da periferia  
332. Quando  
333. Quanta  
334. Quarto mundo  
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335. Quatro coisas  
336. Quatro Modos  
337. Que besteira  
338. Que bom prato é vatapá  
339. Quem puder ser bom que seja  
340. Queremos saber  
341. Quero ser teu funk  
342. Questão de ordem  
343. Quilombo, o eldorado negro  
344. Rancho da Boa Vinda  
345. Rancho da Rosa Encarnada  
346. Realce  
347. Rebento  
348. Refavela  
349. Refazenda  
350. Refestança  
351. Rei do maracatu  
352. Rep  
353. Réquiem pra Mãe Menininha do Gantois  
354. Retirante  
355. Retiros espirituais  
356. Roda  
357. Roque santeiro - o rock  
358. Sábio sabiá  
359. Saci-Pererê  
360. Sala do som  
361. Samba  
362. Samba de Los Angeles  
363. Samba louco  
364. Sandra  
365. São João carioca  
366. São João, Xangô menino  
367. Sarará miolo  
368. Sargento Pimenta e a Banda Solidão  
369. Satisfação  
370. Saudade  
371. Se ela me chamasse  
372. Se eu morresse de saudade  
373. Se eu quiser falar com deus  
374. Sebastian  
375. Sei que me amavas  
376. Serafim  
377. Serenata de teleco-teco  
378. Sete sílabas  
379. Seu olhar  
380. Show de Me Esqueci 
381. Sítio do Pica-Pau-Amarelo  
382. Só chamei porque te amo  
383. Sonho molhado  
384. Sonho triste  
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385. Soy loco por ti, América  
386. Superhomem - a canção  
387. Tempo rei  
388. Terra 90  
389. Testamento do Padre Cícero  
390. Titicaca  
391. Tiu ru ru  
392. Toda menina baiana  
393. Toda saudade  
394. Todo dia de manhã  
395. Tomorrow vai ser bacana  
396. Torpedo  
397. Tradição  
398. Treze de dezembro  
399. Triolê  
400. Triste serenata  
401. Trovoada  
402. Tudo tem  
403. TV Punk  
404. Um carro de boi dourado  
405. Um samba  
406. Um sonho  
407. Um trem para as estrelas  
408. Umeboshi  
409. Vamos fugir  
410. Vamos passear no astral  
411. Vem, menina  
412. Vento de maio  
413. Vi, ouvi  
414. Vida sem vida  
415. Vinte e seis  
416. Violão que sabe mas não fala  
417. Violentidão  
418. Viramundo  
419. Vitrines  
420. Você  
421. Você e você  
422. Volks-Volkswagen blue  
423. Volta ao mundo  
424. Vontade de amar  
425. Vou-me embora pra pasárgada  
426. Xote  
427. Zabelê  
428. Zoilógico  
429. Zumbi  
430. Zumbi (A felicidade guerreira)  

 



57 
 

A quantidade total de músicas do corpus, sem as de outra língua, instrumentais ou sem letra 
publicada no website são 430. 
 
 

Tabela de músicas que contêm palavras 
africanas.  
 
Tabela 11. 
Nome da música, ano de gravação e quantidade de palavras africanas em cada música. 
Música Ano Ocorrência de 

palavras africanas 
1. Afoxe Badauê 2002 3 
2. Afoxe é 1982 4 
3. Mamão papaia Sem grav 8 
4. Que bom prato é 
vatapá 

Sem grav 3 

5. Babá Alapalá 1977, 1987, 2009 5 
6. Ganga Zumba 1984 13 
7. Serafim 1992, 2002 14 
8. Buda Nagô 1992, 2002 7 
9. Back to black Sem grav 4 
10. As ayabás Sem grav 5 
11. Axé, babá 1981 3 
12. Balafon 1977, 1979 2 
13. Corintiá Sem grav 1 
14. Gosto do prazer Sem grav 2 
15. Gerra Santa 1997, 2004 2 
16. Réquiem pra mãe 
Menininha do Gantois 

1989 6 

17. Todo dia de manhã 2002 4 
18. Cumundária Sem grav 1 
19. De ouro e marfim 1997, 1998 2 
20. Banda Larga 
Cordel 

2008 3 

21. Língua do pé 1998, 2002 1 
22. Água benta 1997 1 
23. Frevo rasgado 1986, 1972 1 
24. Ela (Rap da Clara) Sem grav 5 
25.Torpedo  Sem grav 1 
26. Um carro de boi 
dourado 

Sem grav 4 

27. Feliz por um triz 1984 1 
28. Baticum 1989 2 
29. African Brother 
Bound 

Sem grav 1 

30. Deixei recado Sem grav 2 
31. Doida por uma 
folia 

Sem grav 3 

32. Haiti 1993 1 
33. Lindinalva 1987 1 
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34. Ó, Maria 1973 1 
35. Refavela 1977, 1998, 2004, 

2009 
3 

36. Zumbi 1995 2 
37. Parabolicamará 1992, 1994 2 
38. Umeboschi 1973 2 
39. O fim da história 1992 2 
40. Domingo no 
parque 

1968, 1972, 1987, 
1978, 1967 

1 

41. Jubiabá 1987 1 
42. Assim, sim 2010  1 
43. Lavagem do 
Bomfim 

Sem grav 1 

44. Essa é pra tocar no 
Rádio 

1975, 1973 2 

45. Cálice Sem grav 1 
46. Lar hospitalar 2000 1 
47. Dandara, a flor da 
gravatá 

1984 1 

48. Lady Neyde 1983 3 
49. Pílula de Alho 1997, 2002 1 
50. Assimétrica Sem grav 1 
51. Emoriô Sem grav 3 
52. Corisco Sem grav 3 
53. Dança da Shiva 1997 1 
54. Treze de Dezembro 2002 2 
55. Zumbi (a felizidade 
gurreira) 

1984 7 

56. Cinema novo 1993 2 
57. Namba, a 
gangamorada 

1984 3 

58. Elá, poeira 1983 2 
59. Misere Nobis 1968 2 
60. Filhos de Ghandi 1975, 1976, 1987 9 
61. Iansã 1973 1 
62. Nós, por exemplo 1976 1 
63. Quatro modos 2002 1 
64. Omã iaô 1969 3 
65. Eu vim da Bahia 1987 3 
66. Iemanjá Sem grav 1 
67. Kaô 1998 5 
68. Quero ser teu funk 1992 4 
69. Logunedé 1979 3 
70. Vou me embora pra 
psárgada 

Sem grav 1 

71. Objeto semi-
identificado 

1969 1 

72. Balé do Berlim 2006 1 
73. Saci-pererê Sem grav 1 
74. Água de meninos 1967 3 
75. Indiciática Sem grav 1 
76. Batmakumba 1968, 1978 1 
77. Gema Clara Sem grav 2 
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78. Bahia de todas as 
contas 

Sem grav 1 

79. Quilombo, o 
eldorado negro 

1984 2 

80. Opachorô 1997, 1998 2 
81. Nova 1997 1 
82. Pela Internet 1997, 1998, 2002 2 
83. Extra 1983, 2003 2 
84. Oracão pela 
libertacão da Africa do 
Sul 

1985 1 

85. São João, Xangô 
menino 

1976, 1978 2 

86. Patumbalcundê Sem grav 1 
87. Beira mar 1967, 1994 1 
88. Chuck Berry Fields 
Forever 

1976, 1977, 2004 1 

89. Chuva miuda Sem grav 1 
90. De Bob Dylan a 
Bob Marley 

1989 1 

91. Divino, 
maravilhoso 

Sem grav 1 

92. Fechado pra 
balanco 

Sem grav 3 

93. Figura retórica Sem grav 1 
94. Geléia geral 1986, 1984 1 
95. Ilha de Ilusão Sem grav 1 
96. Maquina de ritmo 2008 1 
97. Outros viram 2008 1 
98. Rei do Maracatu Sem grav 2 
99. Sala do som 1977, 1997 1 
100. Samba de Los 
Angeles 

1979, 2008 1 

101. Samba louco Sem grav 1 
102. Serenta de teleco-
teco 

1962, 1963 1 

103. Torpedo Sem grav 1 
104. Um samba Sem grav 1 
105. Vem, menina Sem grav 2 
106. Vontade de amar 1962, 1963 1 
107. Preciso de 
aprender a só ser 

1973, 2006 1 

108. Brincar pra valer Sem grav 1 
109. Ensaio geral 1967 1 
110. Banda um 1982, 1987, 2009 1 
111. Brazil very happy 
band 

1977 1 

112. Pedra gigante Sem grav 1 
113. De onde vem o 
baião 

1992, 2001 1 

114. São João Carioca 2010 1 
Músicas com palavras africanas em total: 114 
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