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As palavras de origem africana 
em O sumiço da Santa de Jorge 
Amado 

Veronica Olofsson 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar o aporte de línguas africanas no português do Brasil 

através da análise dos africanismos lexicais encontrados em uma obra literária moderna. A 

obra que está sendo analisada é O sumiço da Santa de Jorge Amado (1988). Identificam-se as 

palavras de origem africana na obra e verifica-se se as mesmas palavras e expressões podem 

ser encontradas em duas edições do dicionário Aurélio. Uma das edições é de 1986, ou seja, 

dois anos antes da publicação do livro em questão, enquanto a outra é de 2008. Os resultados 

mostram que os dicionários citam obras de Jorge Amado para ilustrar o uso de algumas das 

palavras e que, em termos gerais, a edição mais recente inclui algumas palavras mais que a 

mais antiga, mas que incorpora informações mais específicas sobre o léxico de origem 

africana no que diz respeito à sua origem e âmbitos de uso ou campos semânticos. 

 
 
Palavras chaves: português brasileiro, línguas africanas, linguagem do candomblé, 
africanismos, léxico, lexicografia, Aurélio, literatura brasileira do século XX, Jorge Amado 
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Words of African Origin in The 

War of the Saints by Jorge Amado 

 
Abstract 
 

The aim of this study is to analyze the contribution of African languages in Brazilian 

Portuguese by analyzing the lexical Africanisms found in a modern literary work. The book 

that is being analyzed is The War of the Saints by Jorge Amado (1988). The words of African 

origin are identified and then these words and expressions are searched for in two editions of 

the Aurélio, a common Brazilian dictionary. One of the issues of this dictionary is from 1986, 

i.e. two years before the publication of the book in question, while the other is from 2008. The 

results show that the dictionaries cite the works of Jorge Amado to illustrate the use of some 

of the words and, in general terms, the most recent edition includes a few words more than the 

oldest, but it incorporates more specific information about the lexicon of African origin with 

respect to its origin, scope of use and semantic domains. 

 
 

Keywords: Brazilian Portuguese, African languages, Candomblé language, Africanisms, 
lexicon, lexicography, Aurélio, Brazilian literature of the 20th Century, Jorge Amado 
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Ord med ursprung i afrikanska 
språk i  O sumiço da Santa av 
Jorge Amado 
 

 
Sammanfattning 
 
Syftet med följande uppsats är att analysera ord med ursprung i afrikanska språk vilka går att 

återfinna i portugisiskan som talas i Brasilien, utifrån en analys av orden av afrikanskt 

ursprung återfunna i ett modernt litterärt verk. Det litterära verk som kommer att analyseras är 

O sumiço da Santa av Jorge Amado (1988). Orden med ursprung i afrikanska språk 

identifieras i verket, för att därefter sökas efter i två upplagor av den brasilianska ordboken 

Aurélio. Den ena upplagan är från 1986, det vill säga två år innan den vidare analyserade 

boken publicerades, och den andra upplagan är från 2008. Resultaten påvisar att ordböckerna 

citerar Jorge Amados litterära verk i beskrivingen av somliga ord med ursprung i afrikanska 

språk. Generellt påvisar resultaten även att den nyare upplagan av ordboken innehåller några 

fler ord med ursprung i afrikanska språk jämfört med den äldre upplagan, samt att den nyare 

upplagan redovisar tydligare information gällande lexikonet som härstammar från afrikanska 

språk gällande ordets ursprung, betydelse samt inom vilket användningsområde eller kontext 

ordet används. 

 
Nyckelord: brasiliansk portugisiska, afrikanska språk, candomblé-språk, afrikanismer, 
lexikon, lexikografi, Aurélio, brasiliansk litteratur, Jorge Amado 

 
 
 
 
 



 5 

 
Agradecimentos 
 
Primeiramente gostaria de agradecer a minha orientadora Laura Álvarez López, pela ajuda, 

apoio, dedicação e inspiração ao realizar e finalizar este trabalho. Gostaria também de 

agradecer Thomas Johnen pelos comentários que tanto me ajudou a melhorar este trabalho. 

Finalmente gostaria de agradecer Anna Jon-And pelo livro que ela me emprestou, em qual 

este trabalho se baseia, e que me ajudou a realizar este trabalho. 

 

Obrigada a todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
Sumário 
 

1. Introdução.......................................................1 

1.1. Objetivos e questões de pesquisa .................................................................. 1 

1.2 Organização do trabalho ................................................................................ 2 

1.3 Limitações do trabalho ........................................ Erro! Indicador não definido. 

2. Estudos anteriores...........................................3 
2.1 A formação do português brasileiro ................................................................. 3 

2.2 O contato com línguas africanas ..................................................................... 4 

2.3 Integração e vitalidade dos vocábulos estudados .............................................. 5 

3. Materiais e método ..........................................6 
3.1 Delimitação do corpus ................................................................................... 6 

3.2 Identificação das palavras de origem africana................................................... 6 

3.3 O estudo de dicionários.................................................................................. 7 

4. Análise……………………………………………………………………..8 
    4.1 Palavras encontradas em Amado (1988) e no Aurélio (1986, 2008)……………………….8 

4.2 Origem das palavras ..................................................................................... 9 

4.2.1 Origem segundo Castro (2001) ................................................................. 9 

4.2.2 Origem nas edições do Aurélio (1986, 2008) .............................................. 9 

4.3 Níveis sociolinguísticos..................................................................................11 

4.3.1 Níveis sociolinguísticos e regiões conforme Castro (2001) ...........................11 

4.3.2 Níveis sociolinguísticos e regiões nos Aurélios ............................................13 

4.4 Campos semânticos no Aurélio (1986, 2008)...................................................14 

4.5 Classes de palavras das palavras de origem africana no Aurélio (1986, 2008) .....15 

   4.6 Comparação entre as duas edições do Aurélio (1986, 2008) …………………………………16 

5. Considerações finais......................................19 
Bibliografia............................................................................................20 

Apêndice............................................................................................................................................22 
Apendice I: Palavras de origem africana encontradas em O sumiço da Santa de Jorge 
Amado com indicações de origem, nível sociolinguístico, significado e as indicações de 
significado nos verbetes dos dicionários Aurélio de 1986 e 2008................................22 
Apendice II: Etimologias divergentes indicadas nas duas edições do Aurélio............. 59 
Apêndice III: Antropônimos e nomes de terreiros excluídas da análise devido à 
limitação do trabalho.......................................................................................... 61 
Apêndice IV: Palavras derivadas a partir de africanismos encontradas no corpus....... 63



 

1 
 

1. Introdução 

O peso demográfico dos africanos escravizados transportados para o Brasil se reflete tanto na 
sociedade brasileira como na língua, fato que justifica o estudo do aporte das línguas africanas no 
português brasileiro. Vários estudos destacam o contato entre línguas africanas e variedades do 
português a nível lexical e gramatical (Castro 2001; Fiorin e Petter 2008; Lucchesi et al. 2009). O foco 
deste estudo, de caráter empírico, está no léxico brasileiro, nível no qual elementos de origem africana 
podem ser observados, entre outros, nos campos semânticos da culinária (azeite de dendê e acarajé); 
música e danças (capoeira e batuque); cultura e religião (por exemplo, candomblé e umbanda). Esses 
são somente alguns dos aportes de origem africana que podem ser encontrados facilmente no 
português falado no Brasil.  

 

1.1. Objetivos e questões de pesquisa 

O objetivo deste trabalho é analisar o aporte de línguas africanas no português do Brasil através da 
análise dos africanismos lexicais encontrados em uma obra literária moderna. A obra que está sendo 
analisada é O sumiço da Santa de Jorge Amado (1988). Identificam-se as palavras de origem africana 
na obra e verifica-se se as mesmas palavras e expressões podem ser encontradas em duas edições do 
dicionário Aurélio. Uma das edições é a segunda edição do Aurélio de 1986 (Ferreira 1986), ou seja, 
dois anos antes da publicação do livro em questão, enquanto a outra é a terceira impressão da terceira 
edição do Aurélio e 2008 (Ferreira 2008). Esses dois dicionários foram escolhidos para verificar e 
analisar a presença de palavras de origem africana em um dicionário de grande divulgação no Brasil e 
ver se aumentou o número de palavras de origem africana registradas nos vinte e dois anos decorridos 
entre as edições. 

 

As perguntas de pesquisa são: 

 

- Quais são as palavras e expressões de origem africana encontradas na obra de Jorge Amado? 
 
- De que origem são, a que nível sociolinguístico e campo semântico pertencem e qual é/são o(s) 
seu(s) significado(s)? 

 
- Essas palavras podem ser encontradas no dicionário Aurélio? Como são apresentadas? 

 
- O número de palavras de origem africana no dicionário Aurélio aumentou ou não entre 1986 e 2008? 
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Margarida Petter (2002a) procurou palavras de origem africana nos dicionários Houaiss (Houaiss e 
Villar 2001) e o Novo Aurélio do século XXI1, para compreender a extensão e discutir o conhecimento 
observado sobre a presença das línguas africanas no léxico do português do Brasil. Nessa análise, 
Petter confirma que o Novo Aurélio do século XXI apresenta um registro mais completo incluindo 
angolanismos, cabo-verdianismos, e moçambicanismos, entre outros (cf. Petter 2002a: sem página). É 
constatado que a edição mais recente (Ferreira 2008) revela um maior conhecimento das palavras de 
origem africana comparando com a mais antiga (Ferreira 1986). O presente trabalho faz uma 
comparação parecida, comparando as palavras de origem africana encontradas na obra de Jorge 
Amado (1988) em duas edições de Aurélio, uma de 1986 e uma de 2008.  

Partindo do trabalho de Petter (2002a: sem página), que afirma que há, na edição mais recente, mais 
verbetes, a minha hipótese é que mais palavras de origem africana encontradas na obra de Jorge 
Amado (1988) estão registradas na edição mais recente do Aurélio (Ferreira 2008), em comparação 
com a mais antiga (Ferreira 1986). Procurarei também analisar a vitalidade das palavras encontradas a 
partir da identificação do nível sociolinguístico ao qual pertencem conforme Castro (2001) e as duas 
edições do Aurélio. Quando as palavras escalam de um nível sociolinguístico mais restrito, como o 
âmbito religioso, para um nível mais geral, como a “linguagem popular da Bahia”, considera-se aqui 
que ganham usuários e, em consequência, vitalidade. 

 

1.2 Organização do trabalho 

Tendo apresentado objetivos e questões de pesquisa, discutem-se estudos anteriores sobre a formação 
do português brasileiro e o contato com línguas africanas para depois descrever o material e os 
métodos utilizados para esta análise. Finalmente apresenta-se a análise do corpus, que tem como 
objetivo responder às perguntas de pesquisa. 

 

1.3 Limitações do trabalho 

O presente estudo limita-se ao nível lexical e às palavras de origem africana identificadas em uma obra 
literária, O sumiço da Santa de Jorge Amado (1988). Limitamos ainda o número de dicionários 
consultados às duas edições do Aurélio (1986, 2008). Em consequência, o objetivo deste estudo não é 
generalizar. É apenas um estudo piloto com limitações no que diz respeito ao corpus, motivadas pelas 
limitações de tempo para realizar o estudo. 

                                                      
1 Petter (2002:a) refere se à primeira impressão da terceira edição do Aurélio de 1999.  
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2. Estudos anteriores 

Nesta seção discutem-se estudos anteriores da língua portuguesa do Brasil e o contato com línguas 
africanas, principalmente estudos sobre léxico de origem africana. Explica-se também quais são as 
línguas africanas que entraram em contato com o português do Brasil e como o contato ocorreu, e por 
que é importante estudar o aporte de línguas africanas no português brasileiro. Destaca-se a 
importância das línguas africanas na formação do português do Brasil. 

 

2.1 A formação do português brasileiro 

Nota-se hoje em dia um aumento considerável dos estudos linguísticos sobre o português do Brasil (cf. 
Noll 2004: 11). O português brasileiro se desenvolveu de forma mais ou menos independente da sua 
modalidade européia entre os séculos XVI e XIX, principalmente por causa do contato com línguas 
indígenas e africanas, que começou com a colonização e o tráfico de africanos escravizados (cf. Noll 
2004:11). As diferenças entre o português brasileiro e europeu foram apontadas no século XIX 
primeiro por viajantes que deixaram registros escritos que, mais tarde, se tornaram matéria de estudo 
linguístico (cf. Petter 2002b: 123). Esse contato, com as línguas indígenas e as línguas africanas, 
começou cedo e por isso marcou a formação do português no Brasil, fazendo com que várias palavras 
e expressões encontradas no Brasil não sejam encontradas em Portugal. 

Mesmo que não existam muitas informações e documentações concretas relativas à situação 
linguística no Brasil colonial, observa-se a importância das línguas gerais paulista e amazônica até 
meados do século XVIII. Por língua geral, entende-se o idioma derivado do tupi antigo que se 
desenvolveu no processo de mestiçagem da população. Isso faz com que a situação linguística no 
Brasil seja complexa – já que os traços atribuídos às línguas africanas poderiam muitas vezes ser 
atribuídos – e tem sido atribuídos – às estruturas do tupi, uma língua indígena (cf. Alkmim e Petter 
2008: 150).  

As variedades do português que hoje em dia se fala e escreve no Brasil são resultados da 
complexidade sociológica da história brasileira e da pluralidade de processos de mudança linguística 
que a ela se podem atribuir em diferentes constelações comunicativas (cf. Reich 2004: 55). A partir do 
momento que os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, os falantes da língua portuguesa 
passaram a conviver intensamente com os nativos, que eram falantes de línguas da família tupi. 
Depois, junto com a importação de africanos escravizados, o contato com línguas africanas começou. 
As várias línguas africanas que entraram em contato com o português do Brasil eram línguas 
extremamente diversas.  

 



 

4 
 

2.2 O contato com línguas africanas 

A contribuição das línguas africanas no português do Brasil constitui uma fonte importante para a 
história do registro do contato cultural e linguístico ocorrido no Brasil (cf. Petter 2002b: 124). Os 
estudos que tratam a gramática do português brasileiro destacam os traços gramaticais que diferenciam 
o português brasileiro do português europeu. A presença de várias línguas marcou a formação das 
variedades populares da língua portuguesa no Brasil, o que se reflete na gramática (cf. Lucchesi et al. 
2009: 53). Existe no Brasil a chamada norma urbana culta, falada por pessoas com nível de ensino 
superior, que é diferenciada do português “popular”, ou normas vernáculas, por exemplo, no que diz 
respeito às regras de concordância nominal e verbal (cf. Parkvall e Álvarez López 2003: 103). 

Na sua obra A History of Afro-Hispanic Language: Five Centuries, Five Continents (2005), John 
Lipski identifica várias características provenientes de línguas africanas nas variedades do espanhol da 
América Latina e no português brasileiro. Entre essas características são mencionados traços 
gramaticais, por exemplo, a ordem de sujeito-verbo-objeto, negações duplas e a repetições de 
pronomes, que são características principalmente das línguas do grupo Bantu (cf. Lipski 2005:261).  

No que diz respeito ao léxico, que é o foco do presente trabalho, existem documentos portugueses dos 
séculos XVI e XVII que confirmam o fato que a língua portuguesa havia entrado em contato com 
línguas africanas antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Estes documentos revelam o uso de 
termos emprestados principalmente da língua quimbundo e se referem, sobretudo, à escravidão, ao 
tráfico, à vida militar e ao quotidiano (cf. Petter 2002b: 123). Os termos e palavras de origem africana 
foram ganhando mais autonomia, constituindo uma classe importante entre os brasileirismos, 
distinguindo-se como africanismos (cf. Petter 2002b: 141). Isso ocorreu enquanto estudos 
especializados se desenvolviam. Quando se estudavam as diferenças entre a língua portuguesa no 
Brasil e em Portugal, o objetivo era geralmente estudar os brasileirismos, mas no começo do século 
XX já se fala de africanismos. Isso quer dizer que houve uma mudança de perspectiva: o foco da 
atenção não era mais os brasileirismos do português do Brasil, mas a presença africana nessa 
variedade do português.  

Estudos no nível lexical, que destacam o contato com línguas africanas no Brasil, inspiraram muitos 
trabalhos sobre os vocábulos afro-brasileiros oriundos do contato com as línguas da África Ocidental 
(por exemplo, Castro 2001; Alkmim e Petter 2008). Excetuando-se algumas palavras de origem 
africana que são principalmente utilizadas em contextos religiosos afro-brasileiros, o conceito de 
“palavras de origem africana” hoje em dia, designa vocábulos que estão totalmente integrados ao 
português brasileiro. Isto significa, conforme Margarida Petter que fez um estudo sobre o assunto, que 
as palavras não são mais percebidas como palavras de línguas estrangeiras, mesmo que o sejam, pois 
na maioria dos casos, já estão integradas ao português brasileiro (cf. Petter 2002b: 142). Algumas 
dessas palavras foram incorporadas, inicialmente pela necessidade de designar elementos culturais 
africanos no novo mundo, por exemplo, palavras que tinham a ver com a religião, música, dança e a 
culinária (cf. Petter 2002b:76). Naturalmente existem também várias palavras que não pertencem à 
esses campos semânticos quais também são incorporadas na língua portuguesa falada no Brasil, por 
exemplo moleque, caçula, cafuné etc. 

Bonvini (2002: 147) explica que os termos de origem africana são primeiramente empréstimos feitos 
às línguas africanas, que foram integrados, gradualmente, ao português brasileiro. As palavras e 
expressões de origem bantu são consideradas as mais antigas e melhor integradas (cf. Bonvini 
2002:147). É também confirmado que palavras de origem africana oriundas de línguas da África 
Ocidental (sobretudo ioruba e ewé-fon) estão menos integradas no português brasileiro e se encontram 
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geralmente na linguagem considerada ritual dos cultos afro-brasileiros, particularmente o candomblé 
(cf. Bonvini 2002). 

2.3 Integração e vitalidade dos vocábulos 
estudados 

O motivo da escolha de uma obra literária moderna é o interesse pelo processo de integração e pela 
vitalidade que pode ser atribuída a essas palavras de origem africana (ver Alkmim e Petter 2008: 170-
174). Entende-se aqui por vitalidade o fato de um vocábulo ser utilizado ao ponto de estar integrado 
em uma obra literária e em um dicionário. Mesmo que o dicionário Aurélio não necessariamente 
mostre se as palavras são usadas na linguagem cotidiana ou não, o registro de uma palavra indica que 
com grande probabilidade não se trata de um hápax legómenon. 

Estudos anteriores consideram a difusão, que também é índice de vitalidade, de palavras de origem 
africana no Brasil como um aspecto importante que merece atenção (cf. Cunha-Henckel 2002:99). Isso 
porque a difusão das palavras de origem africana tem aumentado através da mídia, da música popular 
brasileira e da literatura (cf. Cunha-Henckel 2002; Tillkvist 2011).  

O fato de as religiões africanas e as expressões e palavras de origem africana terem se difundido cada 
vez mais na sociedade brasileira de forma geral, faz com que várias expressões e palavras sejam 
encontradas não somente dentro dos cultos afro-brasileiros, mas estejam integradas no português 
brasileiro em geral. Uma explicação para essa difusão poderia ser a(s) mudança(s) na sociedade 
brasileira, fato que também poderia explicar como certas palavras, utilizadas no nível sociolinguístico 
considerado como “língua-de-santo”, que é uma linguagem estritamente ritual, tenham escalado de 
nível sociolinguístico, integrando-se no português do Brasil em geral (cf. Álvarez López 2004: 173). 
Assim, expressões que anteriormente se restringiam às comunidades de candomblé passam a fazer 
parte do português brasileiro por razões como, por exemplo, a popularização dos orixás e a mobilidade 
social de muitos adeptos de candomblé (cf. Álvarez López 2004: 175).  
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3. Materiais e método 

Neste capítulo explicarei a delimitação do corpus e o método usado para identificar e analisar as 
palavras de origem africana em O Sumiço da Santa. Apresentarei, a seguir, mais informações sobre o 
corpus; a origem das palavras encontradas, quais palavras que foram encontradas, o nível 
sociolinguístico ao qual pertencem etc., sistematizando os dados em tabelas (ver Apêndice). 

 

3.1 Delimitação do corpus 

O corpus selecionado para o presente trabalho consiste no livro O sumiço da Santa de Jorge Amado 
(1988). O motivo da escolha dessa obra foi o fato de a obra ser conhecida por ter muitas referencias às 
religiões afro-brasileiras. A obra foi publicada em 1988, isto é, dois anos depois de um dos dicionários 
Aurélio (Ferreira 1986) que serão consultados na análise. A obra se situa na Bahia, que é a região de 
principal foco na outra obra de referência usada nesta análise, Falares africanos na Bahia, de Yeda 
Pessoa de Castro (2001).  

As palavras de origem africana que entraram no português brasileiro são muitas. Yeda Pessoa de 
Castro é africanista e tem trabalhado com linguistas africanos na identificação de mais de 3000 
palavras, que foram levantadas durante anos de trabalho de campo realizado na Bahia (nas décadas de 
60 e 70), e informa sobre origem, significado e nível sociolinguístico dessas palavras. Como um dos 
objetivos deste estudo é verificar se as palavras de origem africana estão presentes em dois 
dicionários, um de 1986 e um de 2008, não foi possível, dentro dos limites deste trabalho, considerar 
todas as 3000 palavras, e por esta razão foi preciso limitar o corpus às palavras de origem africana 
presentes em O Sumiço da Santa (1988).  

 

3.2 Identificação das palavras de origem africana 

Para identificar as palavras de origem africana foram utilizados os três indicadores definidos em Petter 
(2002b), através dos quais é possível identificar palavras de origem africana, ou pelos menos facilitar a 
sua identificação. Os indicadores apresentados no artigo propõem que as palavras de origem africana 
com frequência (cf. Petter 2002b: 134-135): 

 

I. são iniciadas com sílabas, por exemplo ba, ca, cu, fu, ma, um, qui como, por  
exemplo, caçula, cafuné, macumba etc. 

II. têm presença dos grupos consonantais mb, nd, ng, no interior dos vocábulos,  
como por exemplo sunga, catinga etc. 

III. são terminadas em aça, ila, ita, ixe, ute, uca, como por exemplo cafute, bazuca  
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Depois de ter identificado as palavras através dos indicadores (e com a ajuda de uma pesquisadora da 
área, Laura Álvarez), estas foram organizadas em tabelas (ver Apêndice), e seu significado e origem 
foi procurado em Falares africanos na Bahia – Um Vocabulário Afro-Brasileiro, de Yeda Pessoa de 
Castro (2001). Em seguida foi identificado o nível sociolinguístico ao qual as palavras pertencem, 
identificado pela mesma autora. Mais sobre os níveis sociolinguísticos na seção 4.2.  

 

3.3 O estudo de dicionários 

As atividades linguísticas são, às vezes, divididas em quatro categorias principais: leitura, escrita, 
audição e fala (Svensén 1987: 10). O tipo de atividade linguística é crucial na hora de decidir o tipo de 
informações, ou seja as categorias lexicográficas necessárias no dicionário (Svensén 1987:10). O 
dicionário monolíngue assume que o usuário não tem competência suficiente na língua em questão. O 
seu objetivo é, por isso, eliminar a incerteza ou aumentar o conhecimento da língua. Os tipos de 
informações importantes a serem incluídas em um dicionário são os usos e níveis de estilo das 
palavras e expressões, por exemplo, “linguagem cotidiana”, “linguagem técnica” “linguagem atual”, 
“linguagem arcaica”, “língua nacional”, “língua regional”, etc. (cf. Svensén 1987:10). 

Segundo a tipologia estabelecida por Svensén (1987: 18-28), o Aurélio pode ser considerado um 
dicionário monolíngue geral, que explica os significados das palavras utilizando definições e 
explicações. As palavras presentes nos dicionários, como o Aurélio, são fatos autênticos, ou seja, os 
dicionários apenas registram fenômenos linguísticos que realmente ocorrem. Em geral, grande parte 
das expressões que utilizamos se restringem à língua falada, enquanto a grande maioria das expressões 
registradas nos dicionários provem de fontes escritas. O objetivo de autenticidade não é atingido para a 
língua falada, a linguagem familiar coloquial, gírias, jargões, variedades regionais, etc., são tipos de 
linguagem menos representados nos dicionários.  
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4. Análise 

Nesta seção será apresentada a análise do corpus. Primeiramente explica-se a origem das palavras 
encontradas e destaca-se o número de palavras que pertencem a cada língua identificada conforme 
Castro (2001) e as duas edições do Aurélio (Ferreira 1986 e 2008). Em seguida, os diferentes níveis 
sociolinguísticos são apresentados e explicados conforme as classificações de Castro (2001). O 
número de palavras que pertencem a diferentes níveis sociolinguísticos, segundo Castro (2001) e os 
dois Aurélios (1986, 2008), é apresentado. Depois as palavras encontradas são classificadas em 
campos semânticos, conforme as informações oferecidas em Castro (2001) e nas duas edições do 
Aurélio (Ferreira 1986 e 2008).  

 

4.1 Palavras encontradas em Amado (1988) e no 
Aurélio (1986, 2008) 

O número de palavras (“type”) de origem africana encontradas na obra de Jorge Amado (1988) é de 
188. Todas elas foram incluídas no Apêndice, especificando origem, significado, nível sociolinguístico 
e se aparecem ou não nas duas edições do Aurélio (Ferreira 1986 e 2008). Várias das palavras 
aparecem muitas vezes, algo que não foi considerado por causa das limitações do trabalho. O número 
de palavras encontradas no Aurélio de 1986 são 147, das quais duas das palavras a edição remete em 
outra palavra, enquanto há 151 no mais recente, das quais umas palavras a edição remete em outra 
palavra. A diferença é de quatro palavras entre os dois dicionários, pois a edição mais antiga tem 
quatro palavras registradas que não são registradas no mais recente, enquanto a edição mais recente 
tem dez palavras a mais registradas em comparação com a antiga. Foram excluídos da análise os 
nomes de pessoas e templos, como por exemplo, Olga de Yansã, Axé do Alaketu (ver Apêndice).  

A minha hipótese inicial era que o número de palavras de origem africana seria maior no Aurélio mais 
recente comparando com o mais antigo. Pode-se dizer que a hipótese se confirma, mas a diferença não 
é suficiente para afirmar que, em geral, há mais palavras de origem africana registradas no Aurélio 
mais recente. Não foi possível comparar os nossos resultados quantitativos com o estudo de Petter 
(2002a), já que essa autora não apresenta números nem dados sistematizados, limitando-se a constatar 
que o Novo Aurélio do Século XXI apresenta um registro mais completo de palavras de origem 
africana comparando com a edição mais antiga de 1986: mais verbetes, definições corrigidas, novos 
étimos, ajuste de etimologias, reconhecimento de outras línguas africanas além do iorubá e do 
quimbundo (cf. Petter 2002a). Como o meu corpus é composto de um número limitado de palavras, 
também é difícil dizer que a hipótese está totalmente errada, visto que as palavras analisadas são 
poucas comparado com o total de palavras africanas que existe no português brasileiro. 
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4.2 Origem das palavras 

 Os principais grupos de africanos escravizados levados para o Brasil eram falantes de línguas do 
grupo Bantu (sul da África, principalmente Angola e Moçambique) e sudaneses (Daomé, Nigéria e 
Guiné) (cf. Cotrim 1999:87). A maioria das palavras encontradas na obra analisada tem origem nas 
línguas do grupo Bantu, principalmente quimbundo conforme as especificações do Aurélio (Castro 
2001 costuma juntar quicongo/quimbundo), e do grupo Kwa, principalmente do iorubá. 

 

4.2.1 Origem segundo Castro (2001) 

Entre as palavras levantadas em O Sumiço da Santa (1988), há uma única palavra de origem do grupo 
linguístico Gur, proveniente da África Ocidental (cf. Castro 2001: 244). Trata-se do etnônimo grunce, 
que é uma antiga nação africana na Bahia, A língua hauçá que pertence à família de línguas afro-
asiáticas (cf. Castro 2001: 245) também aparece uma vez (a palavra jegue). As palavras de origem 
imprecisa são marcadas como palavras de origem kwa/banto, isso porque não se sabe muito bem a 
origem da palavra. Existem também palavras de formação brasileira, conceito explicado por Castro 
como “os casos de decalques, de aportes híbridos e de alguns regionalismos provenientes de línguas 
não-africanas” (Castro 2001: 126). 

 

Tabela 1 Origem das palavras encontradas segundo Castro (2001). Detalhes em Apêndice. 

Kwa 
principalmente 
iorubá 
 

Banto 
principalmente 
quimbundo 

Kwa/Banto Formação 
brasileira 

Gur Hauçá 

83 63 3 32 1 1 

Total de palavras encontradas em Castro: 185 (de quais duas são remetidas em outras palavras) das 189 que 

aparecem na obra de Jorge Amado. 

 

Algumas palavras consideradas como palavras de formação brasileira são, por exemplo, bloco-afro 
(associação carnavalesca), Casa Branca (um dos templos mais famosos de Salvador), casa-de-santo 
(templo de candomblé), mãe-de-santo (sacerdotisa de candomblé ou no nível considerado linguagem 
do Brasil em geral (BR) feiticeira, macumbeira), e samba-de-roda (samba em círculo). Interessante é 
que não todas as palavras de formação brasileira são registradas nos dicionários. Das 32 palavras 
somente 22 aparecem nas edições do Aurélio. São sempre as mesmas palavras que aparecem com duas 
exceções: “de comer” que aparece no Aurélio mais antigo, mas não no mais recente, e “quartinha” que 
aparece no mais recente e não no mais antigo (ver Apêndice). Isso indica que quando uma palavra é 
uma formação brasileira, mas está restringida ao âmbito religioso, não necessariamente aparece nos 
dicionários. 

 

4.2.2 Origem nas edições do Aurélio (1986, 2008) 

Os dicionários indicam, na maioria dos casos, a origem das palavras na microestrutura dos verbetes. 
As origens especificadas são iorubá, quimbundo, de origem africana (org. afr), de possível origem 
africana (poss. org. afr.), de uma língua africana (l. afr.), de origem controvertida (org. contr.), 
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angolanismo (Angol.), conguês (cong.), jeje, origem obscura (org. obs.) ou sem dados específicos 
sobre a origem. Muitas palavras têm a marca “Bras.”, que significa que a palavra é um “brasileirismo”. 
Através das classificações das duas edições do Aurélio, não tem mais informações sobre o significado 
“brasileirismo”, mas geralmente isso indica que a palavra ou a expressão é peculiar ao vocabulário do 
português brasileiro. Não diz nada sobre a origem, mas é apenas uma marcação diatópica; por essa 
razão não se incluem essas palavras na tabela. 

 

Tabela 2 Origem das palavras nas edições de Aurélio 

Aurélio 1986 Aurélio 2008  

Ioruba 40 Iorubá 56 

Quimb. 26 Quimb 28 

org. afr. 5 org. afr. 9 

poss. org. afr. 1 poss. org. afr. 1 

l. afr 1  l. afr 1 

org. contr. - org. contr. 1 

Angol. 1 Angol. 3 

Cong. Dialetal 1 Cong. Dialetal 2 

Jeje poss. - Jeje poss. 1  

org. obsc. - org. obsc. 1  

Sem dados 74 Sem dados 50 

Palavras que não tem no 

dicionário 

39 Palavras que não tem no 

dicionário 

35 

 

A grande diferença entre as duas edições do Aurélio é o número de palavras “sem dados” que diminui 
na edição mais recente. Uma explicação para isso poderia ser por causa do aumento de estudos sobre o 
léxico de origem africana no Brasil e um conhecimento melhor sobre estudos de línguas africanas que 
entraram em contato com o português brasileiro (cf. Lucchesi 2001). Também Petter (2002a) constata 
que o conhecimento sobre o léxico de origem africana é maior nos dicionários mais recentes.  

Muitas palavras de origem africana sem informação sobre sua etimologia no verbete da edição anterior 
passam a tê-la na edição mais recente, particularmente no caso de palavras de origem iorubá. Alguns 
exemplos de diferenças entre os dois dicionários são adjá, que passa de ser uma palavra sem dados 
específicos sobre origem na edição antiga, mas com origem iorubá na mais recente. Outros exemplos 
iguais são aquirijebô, axé. etc (lista completa no Apêndice II). Em alguns casos, a palavra passa de ter 
dados sobre origem na edição antiga, para ser uma palavra sem origem na edição mais recente, como, 
por exemplo, Oxum e quiabo, apesar de a etimologia bantu de quiabo ser bem estabelecida por Castro 
(2001). Interessante é também que em alguns casos, a palavra tem origem específica na edição antiga, 
mas na edição mais recente a palavra tem apenas o dado “de origem africana”, por exemplo, a palavra 
cochilar que tem origem quimbundo na edição antiga, mas “origem africana” na edição mas recente. É 
difícil saber como uma palavra passa de ter origem específica para não ter dados sobre origem ou 
dados menos específicos no dicionário mais moderno. Uma razão poderia ser que a edição mais antiga 
tinha informações incorretas sobre a origem de certas palavras, e na edição mais moderna, que 
apresenta um conhecimento melhor sobre o léxico de origem africana, esses erros foram corrigidos (cf. 
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Petter 2002a), mas os casos de quiabo e cochilar, cuja etimologia é bem conhecida são contra-
exemplos. 

Segundo o estudo de Petter (2002a), as palavras de origem africana no léxico do português brasileiro 
não são mais percebidas como africanismos por estarem incorporadas há muito tempo. Muitas das 
palavras de origem africana estão totalmente integradas ao português brasileiro e participaram na 
constituição do português brasileiro (Petter 2002a: sem página). Confirma-se que o conhecimento do 
aporte lexical de origem africana é melhor nos dicionários brasileiros mais modernos comparando com 
os mais antigos, mas verifica-se, que mesmo assim, o conhecimento é insuficiente, algo que pode ser 
explicado pela falta de pesquisas novas na área (Petter 2002a: sem página). 

 

4.3 Níveis sociolinguísticos 

Para melhor entender e classificar as palavras, seus significados e em que contextos são utilizadas, 
discutiremos o nível sociolinguístico e a região de uso segundo Castro (2001) e as duas edições do 
Aurélio (Ferreira 1986 e 2008). 

4.3.1 Níveis sociolinguísticos e regiões conforme Castro (2001) 

Castro propõe uma escada linguística, identificando em que contextos as palavras são utilizadas e 
estabelecendo cinco níveis sociolinguísticos, que serão utilizados aqui. Importante é também constatar 
que a delimitação desses níveis não é definitiva, nem absoluta: “os níveis de linguagem que são 
propostos representam elos de uma cadeia ininterrupta situada entre as línguas africanas que foram 
faladas no Brasil e o português europeu” (Castro: 2001:79). Os cinco níveis sociolinguísticos 
identificados são: 

 

LS – a linguagem ritual dos candomblés, ou língua-de-santo 

PS – a linguagem do dia a dia nas comunidades de candomblé 

LP – a linguagem coloquial no estado de Bahia 

BA – as normas cultas na Bahia, a linguagem de uso corrente e familiar na Bahia 

BR – o português do Brasil em geral  

 

A seguinte tabela mostra o número de palavras encontradas na obra de Jorge Amado (1988) conforme 
nível sociolinguístico. Várias palavras pertencem a dois ou mais níveis diferentes, dependendo do 
contexto em que sejam utilizadas. Isso significa que certas palavras possuem vários significados, e 
mesmo que uma pessoa entenda o significado em um contexto, isso não significa que o entenda em 
outro contexto. 
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Tabela 3 Palavras e níveis sociolinguísticos  

Religião                      tot. 74 Regional/Bahia        tot. 23 Nacional/Brasil           tot. 40    

LS 
A língua-de-santo 

PS 
A linguagem do 
povo-de-santo 

BA 
O português 
regional da Bahia 

LP 
A linguagem 
popular da Bahia 

BR 
Português do Brasil 

 

18 56 10 13 40  

Total de palavras do corpus analizado, encontradas em Castro (2001: 184) (3 palavras foram excluídas, muitas 

aparecem em vários níveis, no total 47 que também foram excluídas da tabela). 

 

As palavras consideradas como conhecidas na língua portuguesa em geral, classificadas como PO por 
Castro (2001) são: carimbo, chimpanzé e moleque. Essa categoria não foi considerada na Tabela 3, 
pois essas palavras são incorporadas no português em geral (a autora não especifica se inclui no 
“português em geral” variedades europeias e africanas). Porém, foi considerado um número 
considerável de palavras no nível BR, que é o português brasileiro em geral. Várias palavras de origem 
africana são conhecidas e utilizadas diariamente no português do Brasil em geral (PB). Alguns 
exemplos são as palavras cafuné, que significa ‘dar carinho na cabeça de alguém para provocar sono’; 
a palavra caçula, que é o mais novo dos irmãos; e a palavra moleque, que significa ‘menino’. Essas 
palavras são comuns na linguagem em geral, e são utilizadas diariamente no Brasil todo.  

Aproximadamente a metade das palavras de O sumiço da Santa são encontradas nos níveis LS (língua-
de-santo) e PS (linguagem do povo-de-santo), considerados religiosos, o que é normal já que o tema 
do livro tem a ver com o candomblé. Algumas dessas palavras podem ter vários significados 
dependendo do contexto (ver Apêndice). Um exemplo é afoxé, que no nível de língua-de-santo (LS) 
significa ‘praga’ ou ‘maldição’, e na linguagem do povo-de-santo (PS) significa ‘festa ritual, pública, 
considerada de qualidade inferior’ (Castro 2001: 143-144).  

As palavras que são utilizadas na linguagem popular da Bahia são conhecidas nessa região, mas não 
tanto em outras. Através da mídia, por exemplo, certas palavras podem ser difundidas para outras 
regiões do Brasil, mas geralmente a maioria das palavras é conhecida somente na linguagem popular 
baiana. A linguagem popular da Bahia (LP) é considerada “meio de comunicação entre as camadas 
sociais de baixa renda, onde existe um alto índice de analfabetismo e uma maioria de população negra 
e povo-de-santo” (Castro 2001:113). A linguagem também pode ser de uso familiar ou espontâneo 
entre todas as classes sociais. Uma palavra considerada conhecida no nível da linguagem popular da 
Bahia é a palavra caçimba que significa ‘poço de água potável; fonte, vasilha’.  

Existe também um uso regional corrente e familiar no português na Bahia, que é considerado o falar 
mais educado de pessoas de níveis sociais economicamente mais privilegiados (BA). Também nesses 
níveis sociais, existem seguidores de candomblé, e a atual presença de seguidores com mais 
escolaridade e de níveis profissionais melhor remunerados tem aumentado consideravelmente durante 
os últimos anos (Castro 2001:123). Isso significa que os candomblés têm mais seguidores artistas, 
profissionais liberais, políticos etc. Uma explicação para esse acontecimento, segundo Castro pode ser 
“a exploração turística, a propaganda comercial e sua utilização por órgãos governamentais junto com 
os meios de comunicação, sobretudo redes de televisão, têm contribuído para popularizarem também 
no exterior, as divindades dos candomblés da Bahia, seus símbolos, danças e cânticos” (Castro 2001: 
123). Uma palavra conhecida no falar regional da Bahia é a palavra calundu que é conhecida em 
várias expressões, como por exemplo, “nos calundus”, “de calundu”, que indica alguém que está de 
mau humor, zangado ou agressivo. 
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Como já foi explicado, muitas das palavras encontradas pertencem aos níveis sociolinguísticos 
considerados como língua-de-santo, povo-de-santo, isto é, principalmente contextos comunicativos 
religiosos. Outro grupo significativo é o das palavras de origem africana integradas no português 
brasileiro em geral. Mesmo tendo confirmado que a maioria das palavras é conhecida em contextos 
rituais ou religiosos, muitas palavras parecem ter escalado para um nível onde a palavra é conhecida 
em contextos além do ritual ou da religião. Talvez não tenham escalado até ao ponto de serem 
conhecidas no português brasileiro em geral, mas muitas das palavras parecem ter escalado para um 
nível mais geral e são conhecidas na linguagem popular ou até no português regional da Bahia. Como 
a Tabela 2 indica, as palavras que pertencem ao nível LS são 18, e 56 no nível PS das palavras 
encontradas, que faz com que as palavras conhecidas no âmbito religioso sejam 74. 

Como é possível observar na Tabela 3, das 184 palavras que aparecem na obra de Jorge Amado (1988) 
e que também foram encontradas em Castro (2001), 74 pertencem ao âmbito religioso, 23 estão 
limitadas à região da Bahia e 40 fazem parte do português brasileiro. As palavras que pertencem a 
mais de um nível são 47. Essas não foram incluídas na Tabela 3 pois a combinação de níveis são 
várias. O fato que muitas palavras pertencem a mais de um nível sociolinguístico  pode significar que 
a palavra tem ganhado mais usuários e assim vitalidade, pois pode significar que tem escalado para 
vários níveis fora do universo religioso. Os resultados se limitam à obra literária em questão, mas cabe 
notar que uma obra literária moderna pode difundir esse léxico e aumentar o conhecimento de palavras 
e expressões de origem africana que pertencem a níveis sociolinguísticos menos generalizados, por 
exemplo, palavras principalmente conhecidas no âmbito religioso, e assim pode aumentar o número de 
usuários de certas palavras e sua vitalidade. 

 

4.3.2 Marcações diatópicas, diastráticas e diafásicas nos dicionários 

Os dicionários identificam na microestrutura dos verbetes as áreas em que as palavras são utilizadas 
com o um significado específico (Aurélio 2008: XI). A área pode ser uma região geográfica 
(marcações diatópicas) ou um tipo específico de uso (marcações diastráticas e diasituacionais). As 
regiões do Brasil que são mencionadas como regiões onde as palavras encontradas são conhecidas são: 
Brasil em geral, Bahia (BA), Rio de Janeiro (RJ), Pernambuco (PE), Alagoas (AL), São Paulo (SP), 
Minas Gerais (MG), Goiás (GO) e Mato Grosso (MT). Existe também uma especificação das 
classificações que indica que a palavra marcada com Angol. é um angolanismo. Não é explicado se a 
palavra é utilizada atualmente em Angola ou se o dicionário remete à sua origem. Por essa razão 
escolhi não mencionar mais sobre as palavras com o indicador Angol., visto que não há mais 
informações sobre o que isso significa mesmo através dos dicionários, mas constatou-se que todas 
essas palavras pertencem também ao indicador Bras. (Brasil em geral). Um último indicador 
identificado é o que indica que a palavra é incorporada na região Nordeste (N.E).  

A maioria das palavras é considerada como conhecida na Bahia ou no Brasil em geral, as outras 
regiões aparecem poucas vezes. Em alguns verbetes não há informações sobre se as palavras são 
conhecidas no Brasil em geral ou em alguma região em particular. Essas palavras são consideradas 
como palavras sem dados específicos desse assunto. Como muitas das palavras são atribuídas a mais 
de uma região, não farei uma tabela específica mostrando esses dados (Apêndice I). No Apêndice, é 
possível verificar que a maioria das palavras são incorporadas no Brasil em geral segundo os dois 
dicionários, e não há uma grande diferença entre as duas edições. O dicionário mais antigo às vezes 
não fornece dados sobre a região do Brasil onde a palavra é utilizada com mais frequência 
comparando com o mais recente, mas, além disso, não há grandes diferenças. A região que aparece 
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com mais frequência nos dois dicionários é a região da Bahia, o que não é surpresa, pois a obra 
analisada se situa na Bahia, e várias das palavras encontradas pertencem ao nível sociolinguístico da 
linguagem coloquial da Bahia (LP) ou a linguagem de uso corrente familiar na Bahia (BA). 

Além das marcações diatópicas, o dicionário fornece também marcações diastráticas e diafásicas. São: 
familiar, popular e religião, sendo que a religião também é um grupo semântico2. Os níveis 
sociolinguísticos são indicadores que mostram em que âmbito social as palavras se utilizam mais. 

 

 

Tabela 4 Marcações diastráticas e diafásicas nos dicionários 

Aurélio 1986 Aurélio 2008  

Popular 6 Popular 6 

Familiar 1 Familiar 1 

Religião 1 Religião 65 

 

Como se vê na Tabela 4, a edição mais recente tem identificado o nível sociolinguístico religião com 
muita mais frequência que a edição mais antiga. Isso pode significar que a edição mais recente prefere 
dar uma explicação mais profunda em comparação com a mais antiga. A única palavra na edição de 
1986 que pertence ao nível sociolinguístico considerado religião é a palavra “compadre”, que é muito 
interessante porque a palavra existe tanto no âmbito religioso afro-brasileiro, significando “o Exu que 
guarda a casa”, quanto no português em geral com o significado ‘padrinho de uma pessoa’, ‘amigo’ ou 
‘companheiro’. Quando tem a ver com as palavras nos níveis popular e familiar, são sempre as 
mesmas palavras nos dois dicionários: bafafá (familiar), água-de-cheiro, baticum, cão-tinhoso, 
cucuia, fiofó e samba-de-roda (popular).  

Uma explicação para o maior registro de palavras pertencendo a um nível sociolinguístico religioso na 
edição mais recente pode ser que muitas das palavras no Aurélio de 2008 não estão registradas no 
Aurélio de 1986, por exemplo Aioká, Aruandê, Euá, Inaê, Omolu e Oyá, que todos são orixás 
conhecidos nas religiões afro-brasileiras (significado e origem no Apêndice). Como foi constatado em 
estudos anteriores, (por exemplo Petter 2002a, Alkmim e Petter 2008) os dicionários mais modernos 
apresentam um registro maior e mais completo de palavras de origem africana, algo que segundo 
Alkmim e Petter (2008) pode ser explicado pelo fato de mais estudos sobre as religiões afro-brasileiras 
terem sido realizados e assim aumentado o conhecimento sobre as religiões tanto como sobre os 
aportes lexicais de origem africana no português brasileiro (cf. Alkmim e Petter 2008). 

 

4.4 Campos semânticos no Aurélio (1986, 2008) 
Nas duas edições de Aurélio, as palavras encontradas pertencem à campos semânticos diferentes. Os 
campos semânticos identificadas nos dicionários são: botânica (Bot), culinária (Cul.), folclore (Folcl.), 
música (Mús.) e religião (Rel.). Nem todas as palavras estão classificadas em campos semânticos nos 

                                                      
2 Consideramos a religião tanto um nível socilínguístico quanto um campo semântico, porque de um lado 
é a linguagem característica para um grupo reunido por uma fé religiosa em comum, doutro lado são os 
lexemas de um campo semântico específico da área do religioso.  
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dicionários, por essa razão não se apresentam todas as palavras encontradas na obra em campos 
semânticos. 

 

Tabela 5 Marcacões de campos semânticos nos dicionários 

Aurélio 1986 Aurélio 2008  

Botânico - Botânico 1 

Culinária 1 Culinária 5 

Folclórico 11 Folclórico - 

Música 1 Música 2 

Religião 1 Religião 65 

Palavras sem campo 

semântico especificado 

165 Palavras sem campo 

semântico especificado 

106 

 

Como se vê na Tabela 5, a maioria das palavras pertence ao campo semântico religião na edição mais 
recente ou sem dados específicos sobre campo semântico. A edição mais antiga quase não fornece 
dados sobre este campo semântico, algo que pode mostrar que os dicionários mais recentes dão 
informações mais específicas sobre certas palavras que são menos comuns no português do Brasil em 
geral. Interessante é que todas as palavras da edição mais antiga consideradas como pertencendo ao 
campo folclórico, pertencem ao campo religioso na edição mais recente. Talvez tenha sido importante 
o fato de os terreiros de candomblé terem sido liberados, em 1976 pelo governo da Bahia, da exigência 
de registro policial e da constituição baiana ter reconhecido o candomblé como religião (cf. Álvarez 
López 2004: 93).  

Diminui ainda o número de palavras sem campo semântico especificado na edição mais recente, algo 
que indica que o dicionário mais recente apresenta um conhecimento mais profundo no que diz 
respeito ao léxico de origem africana. Um outro fator interessante é que a edição mais antiga mostra 
somente uma vez que uma palavra designa um prato típico da cozinha afro-brasileira ou baiana, 
enquanto a mais recente destaca essa informação com mais frequência. 

Estudos anteriores constatam que o conhecimento dos aportes lexicais de origem africana 
incorporados no português brasileiro e o conhecimento das religiões afro-brasileiras tem aumentado 
nos últimos anos (Cunha Henckel 2005, Petter 2002a, 2002b, Castro 2001, Álvarez López 2004). Isso 
é um fato que se pode ver quando se estuda aportes lexicais e seu registro em dicionários brasileiros, e 
é algo que pode ser constatado segundo a tabela 5. 

 

4.5 Classes de palavras das palavras de origem 
africana no Aurélio (1986, 2008) 
 

Finalmente apresenta-se as palavras encontradas divididas em adjetivos, substantivos e verbos, 
segundo as classificações das duas edições do Aurélio. 
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Tabela 6  Marcações de classe de palavra nos dicionários 

Adjetivos Substantivos Verbos 

7 168 7 

Ex. capenga, quibas Ex. acarajé, balangandã, candomblé, 

dobalé 

Ex. batucar, ir para a cucuia, ir às 

fuças de 

 

Como se vê na tabela 6 a maioria das palavras encontradas são substantivos. O número de verbos e 
adjetivos é o mesmo, mas são bem menos que substantivos. O trabalho de Tillquist (2011: 9) apresenta 
resultados semelhantes conforme a distribuição por classes de palavras de origem africana encontradas 
nas letras de Gilberto Gil. Como mencionado anteriormente, as palavras de origem africana que foram 
incorporadas ao português brasileiro inicialmente, podem ter sido incorporadas pela necessidade de 
designar elementos da cultura, culinária e religião de origem africana, palavras que não existiam 
inicialmente no vocabulário do português (cf. Petter, 2002a: sem página). Os verbos identificados 
pertencem sobretudo ao âmbito religioso afro-brasileiro ou à cultura afro-brasileira, como por exemplo 
batucar (dançar e cantar o batuque). 

 

4.6 Comparação entre as duas edições do Aurélio 
(1986, 2008) 

No que diz respeito à análise das palavras encontradas nas duas edições do Aurélio, o resultado não foi 
como o esperado. A minha hipótese inicial era que as palavras e expressões de origem africana fossem 
mais comuns na linguagem do Brasil em geral hoje em dia, e por isso o objetivo era verificar o 
aparecimento das palavras encontradas na obra de Jorge Amado (1988) em duas edições do Aurélio, 
uma de 1986 e outra de 2008. Isso porque estudos anteriores indicavam que o número de palavras nos 
dicionários brasileiros tinha aumentado (Petter 2002a). Como já foi constatado no início da análise 
(4.1), 147 palavras foram encontradas na edição mais antiga, enquanto 151 palavras foram encontradas 
na mais recente. Na edição mais antiga há cinco palavras registradas que não figuram na mais recente, 
enquanto a mais recente apresenta dez palavras que não estão na antiga. As palavras registradas no 
Aurélio de 2008 que não estão na edição mais antiga (1986) são: abô (infusão de ervas consideradas 
sagradas), Aioká (nas religiões afro-brasileiras território marinho em que Iemanjá é princesa ou 
rainha), aruandê (céu de onde vêm os orixás e entidades de afins), doburus (pipoca votiva do orixá 
Omolu), Euá (orixá ioruba de sexo feminino), quartinha (copo de barro com tampa), Inaê (Iemanjá), 
malungo (camarada ou companheiro), muximba (coração), Omolu (orixá cuja epifania são as doenças 
contagiosas) e Oyá (uma das mulheres de Xangô). A maioria dessas palavras são palavras utilizadas no 
universo religioso. Como o conhecimento acadêmico sobre as religiões afro-brasileiras tem aumentado 
nos últimos anos, não é de surpreender que a edição mais recente tenha mais registros de palavras 
desse universo religioso. Interessante é que o vocábulo Omolu, que tem uma explicação específica na 
edição mais recente, na edição antiga remete para Obaluayê, que segundo a edição antiga é “orixá de 
varíola”, mas que segundo a edição mais recente significa “forma jovem de Omolu”. Isso também 
mostra que a edição mais recente fornece mais detalhes sobre o léxico que pertence às religiões afro-
brasileiras. 
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As palavras registradas na edição antiga que não figuram na edição mais recente são: barco-de-iaôs 
(grupo de iniciadas de cada ano de um terreiro), bori (cerimônia propiciatória de purificação nos 
candomblés), ossé (oferenda de alimento) e Oxolufã (representação de Oxalá moço). É difícil 
responnder à questão por que palavras inicialmente são registradas em um dicionário para vinte anos 
depois deixarem de ser. Uma explicação poderia ser que as palavras inicialmente registradas não são 
utilizadas hoje em dia, algo que não é muito provável nesse caso, mas algo que poderia explicar o 
sumiço de certas palavras.  

Fato interessante que foi percebido enquanto procurando as palavras nas duas edições do Aurélio, foi 
que várias palavras têm referências às obras de Jorge Amado nos exemplos dos verbetes. Isto mostra 
que uma obra literária pode fazer com que expressões e palavras não conhecidas no português padrão 
do Brasil fiquem mais conhecidas, como nesse caso palavras de origem africana. Os dois dicionários 
têm seis referências ao autor, todas as referências são de obras mais antigas do que a obra estudada 
nessa analise, talvez pelo fato que um dos dicionários foi publicado antes da obra. As palavras têm 
suas explicações, sua origem e a indicação do nível sociolinguístico ao qual pertencem, mas a 
explicação é ilustrada com exemplos de obras de Jorge Amado.  

 

Tabela 7 Palavras com referências à Jorge Amado  

Palavra Referência Aurélio 

Abará “Na pobre cozinha, Gabriela 
fabricava riqueza: acarajés de cobre, 
abarás de prata” – Jorge Amado, 
Gabriela Cravo e Canela (1958) p. 
433 

1986, 2008 

Afoxé “Espiou o afoxé tão anunciado nos 
jornais, a maior beleza do carnaval 
baiano” – Jorge Amado, Dona Flor e 
seus dois maridos (1966) p. 30 

1986, 2008 

Agogô “Da casa do pai-de-santo Jubiabá 
vinham sons de atabaque, agogô, 
chocalho, cabaça” (Jorge Amado, 
Jubiabá, p. 91) 

1986, 2008 

Calundu “O tédio, a amargura, os choros sem 
motivo, os calundos, os chiliques” – 
Jorge Amado Teresa Batista Cansada 
de Guerra, p. 156 

1986, 2008 

Candomblé “Histórias de travessias, ... 
acontecidos de cais, de candomblé, 
com mestres de saveiro e 
capoeiristas, mães-de-santo e orixás” 
– Jorge Amado, Teresa Batista 
Cansada de Guerra, p. 31 

1986, 2008 

Ialorixá “Quando toda vestida de branco, saia 
rodada e bata de rendas, de joelhos, 
pedia a benção à ialorixá da Bahia” – 
Jorge Amado, Teresa Batista 
Cansada de Guerra, dedicatória 

1986, 2008 

 

Mesmo não havendo mais que seis referências a obras de Jorge Amado, os exemplos mostram que 
uma obra literária moderna pode afetar o aparecimento de expressões e palavras que inicialmente são, 
ou eram, conhecidas somente em contextos religiosos afro-brasileiros. Embora as referências não 
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provem que as palavras ou expressões sejam mais conhecidas pelos falantes de português em geral, os 
dicionários introduzem esse léxico em um novo nível sociolinguístico, o dos dicionários. 

 



 

19 
 

5. Considerações finais 

O objetivo do presente estudo não era generalizar, é apenas um estudo piloto que tem como objetivo 
compreender a extensão do conhecimento de palavras de origem africana em um dicionário brasileiro, 
a partir do levantamento de palavras que figuram em uma obra literária moderna.  

Uma das perguntas de pesquisa iniciais era quais são as palavras e expressões de origem africana 
encontradas na obra de Jorge Amado (1988). Como foi constatado, o número de palavras de origem 
africana encontradas na obra foi de 189, executando-se os nomes de pessoas e lugares que são 
apresentadas em apêndice (Apêndice III). As palavras encontradas nas duas edições do Aurélio são 
147 na edição de 1986 e 151 na edição de 2008. A segunda pergunta de pesquisa diz respeito à 
origem, os níveis sociolinguísticos e os significados das palavras, algo que é apresentado 
detalhadamente em apêndice (Apêndice I).  

Quanto às palavras registradas nas duas edições do Aurélio, constatamos que há mais palavras na 
edição mais recente do que na mais antiga, mas a diferença é pequena. Isso pode se explicar pelo fato 
de o corpus ser limitado e não composto por todas as palavras de origem africana incorporadas no 
português brasileiro. Contudo, constata-se que a edição mais recente inclui mais informações 
específicas sobre várias palavras de origem africana, principalmente as palavras que se encontram no 
âmbito religioso afro-brasileiro. Por exemplo, a edição de 2008 de dados específicos sobre a origem da 
palavra com mais frequência comparado com a edição mais antiga. Não somente a origem da palavra é 
registrada na edição mais recente com mais frequência, a edição de 2008 tem também usado níveis 
sociolinguísticos com mais frequência. Os níveis identificados são familiar, popular e religião, onde o 
nível sociolinguístico ao qual o maior número de palavras pertence é a religião, conforme Aurélio 
2008. Outra obra utilizada na análise é a obra de Yeda Pessoa de Castro (2001) que identifica a 
origem, o nível sociolinguístico e o significado de mais de 3 000 palavras de origem africana. Segundo 
Castro (2001) as palavras encontradas na obra de Jorge Amado (1988) pertencem ao âmbito religioso 
ou no português brasileiro em geral (Tabela 3). Na mesma seção constata-se que muitas palavras 
pertencem a mais de um nível sociolinguístico. Isso pode significar que essas palavras tenham 
escalado de um nível sociolinguístico para outro e assim ganhado mais usuários e vitalidade.  

A vitalidade das palavras pode ser confirmada, pois muitas das palavras que inicialmente pertenciam 
ao universo religioso afro-brasileiro hoje em dia tenham passado a sererem conhecidas na linguagem 
popular da Bahia ou às vezes até no português brasileiro em geral. Muitas dessas palavras não são nem 
mais percebidas como “africanismos”, pois são totalmente incorporadas ao português brasileiro e 
assim tenham ganhado “cidadania brasileira” (cf. Petter 2002a: sem página). Muitas das palavras têm 
sido espalhadas para contextos sociais além do contexto religioso afro-brasileiro, e a contribuição dos 
aportes lexicais de origem africana é um fato conhecido pela população brasileira toda, sendo 
encontradas nas gírias brasileiras, na música popular, na mídia e em obras literárias.   
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Apêndice 

 

Apêndice I – Palavras de origem africana encontradas em O sumiço da Santa 

de Jorge Amado com indicações de origem, nível sociolinguístico, significado e as 

indicações de significado nos verbetes dos dicionários Aurélio de 1986 e 2008. 

 

Palavra Origem Nível 
sociolinguístico 

Significado Aurélio 
1986 

Aurélio 
2008 

A 

Abará 
 

Kwa BR -s.m. espécie de 
bolo de feijão 
fradinho, 
preparado com 
azeite-de-dendê, 
envolvido em 
folhas de 
bananeiras e 
cozido em banho-
maria. 

Do ioruba. S.m. 
Bras. BA. 
Pequeno bolo de 
feijão ralado sem 
a casca, 
condimentado, e 
cozinhado em 
banho-maria, 
envolvido em 
folhas de 
bananeira: “Na 
pobre cozinha, 
Gabriela 
fabricava riqueza: 
acarajés de cobre, 
abarás de prata, 
o mistério de 
ouro do vatapá” 
(Jorge Amado, 
Gabriela, Cravo 
e Canela,  p. 433) 

Do ioruba. S. m. 
Bras. BA Cul. 
Pequeno bolo de 
feijão ralado sem 
a casca, 
condimentado e 
cozinhado em 
banho-maria, 
envolvido em 
folhas de 
bananeira: “Na 
pobre cozinham 
Gabriela 
fabricava 
riqueza: acarajés 
de cobre, abarás 
de prata.” (Jorge 
Amado, 
Gabriela, Cravo 
e Canela, p. 433) 

Abicun 
 

Kwa 

 
BR “abicu” s. Espírito 

de criança morta; 
natimorto 

- - 

Abô 

 

Kwa LS, PS (LS)-s. Carneiro, 
animal consagrado 
a Xangô, infusão 
de ervas e folhas 
para banho 
(banho-de-folha) 
 
(PS) –s. Antiga 
nação jeje na 
Bahia  

- Do iorubá. S.m. 
Bras. Rel. 
Infusão de ervas 
consideradas 
sagradas, 
maceradas na 
água das 
quartinhas de 
roncó, e us. no 
candomblé para 
banhoa 

Acaçá 

 

Kwa BR -s.m. bolo de 
milho branco ou 
amarelo, cozido 
até se tornar 
gelatinoso e 

Do ioruba. Bras. 
S. M. Pequeno 
bolo de milho 
branco ou 
amarelo, ralado 

Do ioruba, S.m. 
Bras. Pequeno 
bolo de milho 
branco ou 
amarelo, ralado 
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envolvido, ainda 
quente, em folha 
de bananeira 

ou moído, cozido 
até se tornar 
gelatinoso, e 
envolvido, ainda 
quente, em folhas 
de bananeira 

ou moído, 
cozido até se 
tornar 
gelatinoso, e 
envolvido, ainda 
quente, em 
folhas de 
bananeira 

Acarajé 
 

Kwa BR -s.m. 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 

Do ioruba. S.m. 
Bras. Bolinho da 
culinária afro-
baiana, feito de 
massa de feijão-
fradinho, frito em 
azeite-de-dendê, 
e que se serve 
com molho de 
pimenta, cebola e 
camarão seco (Cf. 
carajé) 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Cul. 
Bolinho da 
culinária afro-
baiana, feito de 
massa de feijão-
fradinho, frito 
em azeite-de-
dendê, e que se 
serve com molho 
de pimenta, 
cebola e camarão 
seco; acará (Cf. 
carajé) 

Adarrum Kwa BR -s.m. toque muito 
rápido de tambor 
para acelerar o 
transe depossessão 
durante as 
cerimônias rituais 

S. m. Bras. No 
candomblé, ritmo 
aperssado, forte e 
contínuo, 
marcado em 
uníssono por 
todos os 
atabaques e pelo 
agogô, e 
destinado a 
evocar qualquer 
santo, facilitando 
o transe 

Do irouba, S.m. 
Bras. Rel. No 
candomblé, 
ritmo aperssado, 
forte e contínuo, 
marcado em 
uníssono por 
todos os 
atabaques e pelo 
agogô, e 
destinado a 
evocar qualquer 
santo, facilitando 
o transe 

Adjá Kwa PS -s.m. idiofone, 
campainha de 
metal ou campa, 
usada durante as 
celebrações 
litúrgicas afro-
brasileiras 

S. m. Bras. BA. 
Comprida 
campainha de lata 
que pais-de-santo 
ou mães-de-santo 
vibram durante as 
cerimônias 
religiosas; campa 

Do ioruba. S.m. 
Bras. Rel. No 
candomblé e 
seitas afins, 
espécie de 
sineta, simples 
ou múltipla, us. 
para fins 
cerimoniais 
diversos 

Adjuntó Kwa PS “ajuntó” -s.m. 
espécie de anjo-
da-guarda, vem 
junto ao dono-da-
cabeça, mas não 
se manifesta em 
seus iniciados 

- - 

Afoxé 
 
 

 

Kwa LS, PS ou BR 
dependendo do 
significado 

(LS) -s. praga, 
maldição. 
 
(PS) -s-m. 
(depreciativo) 
festa ritual pública 
considerada de 

S.m. Bras. 
 1. Folcl Cortejo 
carnavelesco de 
negros que 
cantam canções 
de candomblé em 
nagô ou ioruba. 

Do ioruba. S. m. 
Bras. BA RJ  
1. Cortejo de 
natureza semi-
religiosa e que, 
no carnaval, 
desfila cantando 
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qualidade inferior. 
 
(BR)-s.m. cortejo 
real, na 
representação de 
um grupo de 
caçadores nobres 
originários de 
África, que 
carregam, como  
símbolo, um 
boneco preto 
(babalotim); 
cortejo 
carnavalesco da 
Bahia, no qual 
predomina a 
característica 
africana nas 
roupas, cânticos e 
instrumentos 
musicais 

(Cf. Maracatu) 
 
2. Candomblé de 
qualidade inferior 
S.m. Bras, BA. 
Afoxé: “espiou o 
afoxé tão 
anunciado nos 
jornais, a maior 
beleza do 
carnaval baiano” 
(Jorge Amado, 
Dona Flor e seus 
Dois Maridos, p. 
30) 

e dançando, mas 
sem se mesclar 
com as outras 
manifestações 
carnavalescas. 
 
2. Rel. 
Candomblé tido 
como de nível 
inferior 
afoxê: “espiou  o 
afoxê tão 
anunciado nos 
jornais, a maior 
beleza do 
carnaval baiano” 
(Jorge Amado, 
Dona Flor e seus 
Dois Maridos, p. 
30) 

Agogô Kwa LS, BR (LS) -v. “ir no 
mato”, ir defecar, 
ver nena 
(BR) –s.m. 
idiofone 
constituído opr 
duas campânulas 
de ferro que se 
percute com um 
pedaço de ferro, 
produzindo dois 
sons, um de cada 
campânula 

Do ioruba. S. M. 
Bras. Instrumento 
de percussão, de 
origem africana, 
constituído por 
duas campânulas 
de ferro, o qual se 
percute com 
vareta do mesmo 
metal, e é usado 
particularmente 
nos candomblés 
da BA, nas 
baterias das 
escolas de samba, 
no maracatu de 
PE e em 
conjuntos 
musicais; “Da 
casa do pai-de-
santo Jubiabá 
vinham sons de 
atabaque, agogô, 
cholcalho, 
cabaça” (Jorge 
Amado, Jubiabá, 
p. 91) 

Do irouba. S.m. 
Bras. Mús. 
Instrumento 
ritmador que 
consta, ger., de 
duas campânulas 
de ferro de 
tamanhos 
diferentes, 
unidas por cabo 
em forma de U, 
e que se 
percutem com 
vareta também 
de ferro. “Da 
casa do pai-de-
santo Jubiabá 
vinham sons de 
atabaque, agogô, 
cholcalho, 
cabaça” (Jorge 
Amado, Jubiabá, 
p. 91) 

Água-de-cheiro Formação 
brasileira 

BA -s.f. perfume, 
colônia; água 
perfumada usada 
para banhos 
votivos 

S.f. Bras. Pop. 
Água-de-colônia; 
extrato, perfume 

S.f. Bras. Pop. 
Água-de-
colônia; extrato, 
perfume 

Aioká  
 

Banto/Kwa PS -s. A mãe-d’água 
nas expressões 

- “Arocá” – do 
ioruba. s.m. 
Bras. Rel. Nos 
cultos afro-
brasileiros, 
território 
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marinho em que 
Iemanjá é 
princesa ou 
rainha 

Akirijebós Kwa PS “aquirijebó” –s.m. 
pessoa 
encarregada de 
arria-o-ebó, 
geralmente em 
encruzilhada; é o 
posto mais íntimo, 
tido como o mais 
humilhante entre 
os terreiros, sendo 
uma ofensa 
atribui-lo a quem 
não tem essa 
função 

“aquirijebó” – S. 
2 g. Bras. 
Frequentador 
assíduo de festas 
de vários 
cansomblés; sete-
roncós 

“aquirijebó“ - 
Do irouba. S. 2 
g.  Bras. Rel. 
Indivíduo que se 
encarrega de 
despachar na 
mata ou numa 
encruzilhada, o 
ebó de Exu 

Alabé 
 

Kwa 

 

PS “alabê” -s.m. 
chefe dos 
tocadores de 
atabaque e 
sacrificador de 
animais nas 
cerimônias do 
terre(i)ro; é 
sempre o tocador 
do rum e ocupa o 
posto de oga. 

alabê: Do ioruba 
(alagbê). S.m. 
Bras, BA. Folcl. 
O chefe da 
orquestra de 
atabaques e 
cabaças dos 
candomblés. 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. 1. Nos 
ritos afro-
brasileiros de 
kiturgia 
ortodoxa, o 
chefe dos 
atabaques. 
2. Em alguns 
terreiros, 
qualquer dos 
tocadores de 
atabaque 

Alujá 
 

Kwa PS -s.m. nome de 
toque e dança 
cerimonial de 
Xangô 

S. m. Bras. BA. 
Folcl. Toque 
cerimonial das 
orquestras de 
cadomblés para 
Xangô, o deus 
das tempestades; 
rebate 

Do irouba. S.m. 
Bras. Rel.  
1. Nos 
candomblés 
nagôs, toque de 
atabaque e ritmo 
particular de 
Xangô 
 
2. Dança ritual 
dos candomblés 
nagôs, no qual as 
iaôs saúdam a 
assistência num 
giro pelo 
barracão  

Aluvaiá 
 

Kwa LS, PS “Alupaidá”  
(LS) –s. Um dos 
nomes de Exu 
 
(PS) –s.f. erva 
usada para fins 
ritualísticos e 
medicinais 

- - 

Amalá  
 

Kwa LS  -s.m. comida de 
Xangô e Iansã, 
espécie de caruru, 
preparado com 
quiabos, farinha 

Do ioruba, S.m. 
Bras. Caruru-de-
baba 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. 
Comida votiva 
de Xangô e de 
Iansa (icé atual), 
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de inhame, dendê 
e camarão seco. 

de Obá, de 
Baiâni, de Ibêji e 
de Dóu, feita de 
aruru com pirão 
de farinha de 
mandioca ou de 
arroz 

Angola Banto BR, PS (BR) –s. País do 
sudoesta da África 
de povos do grupo 
linguístico banto, 
entre os quais se 
destacaram no 
Brasil os de fala 
quimbundo, 
quicongo e 
umbundo. 
 
(PS) –s.f. nação-
de-candomblé 
-s.m. ritmo para 
Dandalunda e 
Oxum 

S. 2 g. V. 
Angolense; 
negro; V. banto 

Do top. Angola. 
S. 2 g.  
 
1. Bras. Moç. 
Santom. V. 
Angolano 
 
2. Bras. Negro 
 
3. Bras. V. Banto 
 
4. Designação 
dos escravos 
oriundos de 
Angola e regiões 
contíguas 
 
5. Bras. Rel. 
Indivíduo da 
hierarquia de um 
candomblé dito 
angola, ou crente 
desse culto; 
angolense 

Arroz de hauçá Formação  

brasileira 

BR -s.m. prato típico 
da cozinha baiana, 
feito com arroz e 
pedaços fritos de 
xarque. 

S. m. Bras. Cul. 
Prato típico da 
cozinha baiana e 
nordestina, 
preparado com 
arroz branco sem 
outro tempero 
senão o sal, e que 
se costuma 
enfeitar com 
pefacinhos de 
carne-do-sertão, 
ou de charque, 
fritos com alho e 
cebola, e postos 
em volta do prao 

S. m. Bras. Cul. 
Prato típico da 
cozinha baiana e 
nordestina, 
preparado com 
arroz branco sem 
outro tempero 
senão o sal, e 
que se costuma 
enfeitar com 
pefacinhos de 
carne-do-sertão, 
ou de charque, 
fritos com alho e 
cebola, e postos 
em volta do prao 

Aruandê Banto LP “Aruanda” –s. 
África mítica, 
termo que aparece 
frequentemente 
em cânticos rituais 
e do folclore afro-
brasileiro 

- “aluanda” – do 
top. Luanda 
(Angola) S. f. 
Bras. Rel. Céu 
onde vivem os 
orixás e 
entidades de 
afins 

Axé 
 

Kwa PS ou BR, dois 
significados 
dependendo to 
contexto. 

(PS) -s.m. Todo 
objeto sagrado da 
divindade; o 
fundamento, o 
alicerce mágico do 

S.m. Bras., N.E. 
Folcl.  
1. Cada um dos 
objetos sagrados 
do orixá (moedas, 

Do ioruba.  S. m. 
 1.  Entre os 
iorubas, o poder 
vital, a forca, a 
energia de cada 
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terre(i)ro, em 
geral situado em 
espaço aberto, do 
lado de fora do 
barracão. São 
jarros e potes 
contendo infusão 
de água e folhas 
consagradas às 
divindades, um 
pouco de sangue 
dos animais 
sacrificados, tudo 
colocado junto a 
um montículo, sob 
o qual estão 
enterrados objetos 
definitivos, que 
asseguram ao 
terre(i)ro a 
proteção esperada. 
 
(BR) -s.m. Forca 
divina, o objeto 
que sustenta essa 
forca entre os 
candomblés ou -
exp. Saudação 
votiva afro-
brasileira, 
equivalente a 
“forca, energia” 
ou amém 

ferros, recipientes 
etc) que ficam no 
peji das casas do 
candomblé.  
2. Alicerce 
mágico da casa 
do candomblé. 

ser e de cada 
coisa. 
 
2. Bras. Rel. 
Energia sagrada 
dos orixás. 
 
3. Bras. Rel. 
Objeto ou ser 
sobre o qual se 
fixa ritualmente 
a energia sagrada 
dos orixás. 

Axogun Kwa PS -s.m. ogã 
encarregado de 
cuidar das vestes e 
ornamentos rituais 

  

 

 

B 

Babá Okê3 De origem 
africana, 
palavra não 
encontrada em 
Castro (2001) 
 

Palavra 
conhecido no 
universe 
religioso, não 
encontrado em 
Castro (2001) 

Uma das qualidades 
de Oxalá,orixá dos 
montes 

- - 

Babalaô Kwa BR -s.m. vidente, 
olhador, sacerdote de 
Ifá 

Do ioruba. S. m. 
Bras. No culto 
iorubano, o sacerdote 
dedicado a Ifá, deus 
da adivinhação 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. 
Sacerdote de Ifá, 
que fazia as vezes 
de guia espiritual 
dos candomblés 
jeje-nagôs, sem 
pertencer a sua 

                                                      
3  http://www.vetorial.net/~rakaama/o-babaoke.html 
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hierarquia interna 

Bafafá 
 

Kwa LP -s.m. Vem do 
bafabafa  -s.m. 
Tumulto, confusão, 
briga, discussão, 
conflito, gritaria. 

S.m. Bras. Fam. 
Tumulto, confusão 

S.m. Bras. Fam. 
Tumulto, confusão 

Balangandã 
 
 

Banto BR ou LP 
dependendo do 
contexto 

-s.m. coleção  de 
ornamentos ou 
amuletos, em metal 
ou prata, em forma 
de figa, medalhas, 
chaves, peixes, meia-
lua etc., usada pelas 
baianas em dias de 
festa. 
 
(LP) -s.m.pl. 
Penduricalhos; 
testículos 

S.m. Bras. 
Ornamento ou 
amuleto, 
ordinariamente de 
metal, em forma de 
figas, medalhas, 
chaves etc. Usado 
pelas baianas em dias 
de festa. 

S. m. Bras. 
1. Ornamento ou 
amuleto, 
ordinariamente de 
metal, em forma 
de figas, 
medalhas, chaves 
etc., pendente de 
broche, argola ou 
pulseira us. Pelas 
baianas em dias de 
festa. 

Bambambã 
 

Banto LS vem do bamba; -s. 
Bastão, vara, chicote. 

F. Apocopada do 
quimb. 
(mbambambamba). 
S.m. Bras. (do 
bamba) Pessoa que é 
autoridade em 
determinado assunto. 

F. Apocopada do 
quimb. (mbamba-
mbamba). S.m. 
Bras. (do bamba) 
Pessoa que é 
autoridade em 
determinado 
assunto. 

Banho-de-
folha 

Formação 
brasileira 

PS -s.m. infusão de ervas 
e folhas para banho, 
no curso da iniciação 

- - 

Banho-de-
maionga 
 

Banto PS ”maionga” – s.f. 
banho ritual dos 
noviços, tomado pela 
manhã em fonte ou 
riacho próximo ao 
terreiro. 

S.f. Bras., BA. Banho 
ritual de folhas, pela 
madrugada, durante o 
noviciado, nos 
candomblés  

Do quimb. S.f. 
Bras. Rel. Em 
candomblés rito 
angola e em cultos 
por ele 
influenciados, 
banho de cheiro, 
ritual que 
corresponde ao 
ariaxé 

Barco de iaô  
 
 

Kwa PS s.m. grupo de 
iniciação que 
chegava a contar com 
quinze noviços de 
ambos os sexos. De 
acordo com a orgem 
de específico, de 
origem fon que 
indica o grau 
hierárquico dentro do 
grupo e com que 
passará a ser 
conhecido, 
independentemente 
do seu nome 
iniciático, e, em 
muitos casos, apostos 
ao nome próprio 
como um apelido 

Barco-das-iaôs; S.m. 
Bras., BA. Grupo de 
iniciandas de cada 
ano de um terreiro. 

- 

Barracão Formação PS -s.m. recinto para a S.m. 1. Grande S.m. 1. Grande 
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brasileira celebração das 
cerimônias públicas 
religiosas afro-
brasileiras 

barraca 
 
2. Abrigo ou telheiro, 
ou casa provisória, 
gralmente de madeira 
 

barraca 
 
2. Abrigo ou 
telheiro, ou casa 
provisória, 
gralmente de 
madeira 
 
(...) 6. Bras. Rel. 
No candomblé e 
outros cultos afro-
brasileiros, grande 
sala ou 
alpendrada, ger. 
retangular, onde se 
realizam as 
cerimônias 
religiosas públicas 

Baticum Banto LP -s.m. barulho ou 
batimento 
continuados; 
sucessão de 
marteladas; 
palpitição, pulsação 
forte do coração e 
das artérias 

S. m. 1. Bras. Ruído 
de sapateado e 
palmas, como nos 
batuques 
 
3. Bras. Pop. 
Pulsação forte do 
coração e das artérias 

S. m. 1. Bras. 
Ruído de 
sapateado e 
palmas, como nos 
batuques 
 
3. Bras. Pop. 
Pulsação forte do 
coração e das 
artérias 

Batucando  Banto BA ou BR (BA) -v. repetir a 
mesma coisa 
insistentemente, 
 
(BR) -v. Dançar 
batuque, tocar 
tambores e bumbos; 
fazer barulho ritmado 
com pancadas, bater 
com forca, 
repetidamente. 

Batucar – 1. dançar e 
cantar o batuque. 
2. Fazer barulho 
ritmado com 
pancadas. 
3. Bater rapidamente 
com forca; martelar. 

Batucar – 1. 
dançar e cantar o 
batuque. 
2. Fazer barulho 
ritmado com 
pancadas. 
3. Bater 
rapidamente com 
forca; martelar. 

Berimbau  
 

Banto BR ou BA (BR) -s.m. arco-
musical, 
indispensável na 
capoe(i)ra, 
constituído de um 
arco de madeira 
retesado por um fio 
de arame, com uma 
cabeça presa ao dorso 
da extremidade 
inferior e cuja caixa 
de percussão é a 
barriga. 
 
(BA) -s.m. (p.ext.) 
pessoa alta, magra e 
bem esguia ou -exp. 
Enganar-se, iludir-se 
com as coisas 
(“pensa(r) que 
berimbau é gaita”) 

Do quimb. 
(mbirimbau) S.m. 
Pequeno instrumento 
de ferro, semelhante a 
uma ferradura, no 
centro de qual há uma 
lingüeta, e que se 
toca pondo a parte 
curva entre os dentes 
e fazendo vibrar com 
o indicador a 
extremidade livre da 
lingüeta; marimbau. 
 
2. Bras. Instrumento 
de percussão, de 
origem africana, com 
o qual se acompanha 
a capoeira. 

Do quimb. 
(mbirimbau) S.m. 
Pequeno 
instrumento de 
ferro, semelhante 
a uma ferradura, 
no centro de qual 
há uma lingüeta, e 
que se toca pondo 
a parte curva entre 
os dentes e 
fazendo vibrar 
com o indicador a 
extremidade livre 
da lingüeta; 
marimbau. 
 
2. Bras. 
Instrumento de 
percussão, de 
origem africana, 
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com o qual se 
acompanha a 
capoeira 

Bloco-afro 
 

formação 
brasileira 

BA -s.m. Associação 
carnavalesca voltada 
para a valorização da 
herança negra  no 
Brasil. 
Bloco = associação + 
afro = africano 

- - 

Bori 
 

Kwa PS -s.m. cerimônia 
propiciatória de 
pruificação e 
renovação das 
forças espirituais 
em que se 
sacrificam animais 
para da(r)-de-
come(r)-à-cabeça 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Cerimônia 
propiciatória de 
purificação e 
renovação das 
forças espirituais, 
nos candomblés 

-   

Bunda 
 

Banto BR ou BA (BR) -s.f. Nádegas, 
traseiro. -exp. 
“nascer com a 
bunda pra lua” -ter 
muita sorte, nascer 
empelicado. 
 
(BA) -exp. “ganhar 
fogo na bunda” - 
não ser 
recompensado 
como esperava, 
“quem nasceu pra 
quebrar licuri 
morre com a bunda 
na pedra”, não 
progredir na vida. 

do quimb. 
(mbunda) S.f. 
1. As nádegas e o 
ânus. 
2. a parte carnosa 
do corpo formada 
pelas nádegas. 

do quimb. 
(mbunda) S.f. 
1. As nádegas e o 
ânus. 
2. a parte carnosa 
do corpo formada 
pelas nádegas. 

 

 

 
C 

Cabaço/Cabaça 

 
Banto LP -s.m. O hímen, a 

virgindade da 
mulher. Também 
expressão: “tirar o 
cabaço”, 
desvirginar 

Do quimb. 
(kabasu) S.m. 
Chulo. 
1. O hímen. 
2. A virgindade da 
mulher. 
3. A mulher 
virgem. 
4. Homem casto. 

Do quimb. 
(kabasu) S.m. 
Chulo. 
1. O hímen. 
2. A virgindade da 
mulher. 
3. A mulher 
virgem. 
4. P. Exp. Homem 
casto. 

Cabaça Banto LS, PS,  (LS) –s. Saco, 
alforje, mochila 
 
(PS) –s. Gemêo 
que nasce em 
segundo lugar 

Do quimb. 
“kabasa” -  S. m. 
Bras. 1. Criança 
gêmea que nasce 
em segundo lugar 
 
2. Palerma, idiota 

Do quimb. 
“kabasa” -  S. m. 
Bras. 1. Criança 
gêmea que nasce 
em segundo lugar 
 
2. Palerma, idiota 

Cabeça feita Formação 
brasileira 

PS, BR (PS) –s.f. o 
iniciado já 
submetido aos 

- - 
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processos rituais 
para receber o 
transe de 
possessão 
 
(BR) –s.f. diz-se 
de alguém de 
opinião 
previamente 
formada 

Cachaça  Banto BR -s.f. aguardente 
que se obtém 
mediante a 
fermentação e 
destilação do mel 
ou borras do 
melaço; qualquer 
bebida alcoólica 
 
-s.f. paixão, amor 
ardente, inclinação 
por alguém ou por 
alguma coisa; 
qualquer coisa 
excitante, 
estimulante 

S. f. Bras. 
Aguardente que se 
obtém mediante a 
fermentação e 
destilação do mel 
ou borrachas do 
melaço 

De origem 
controvertida. S.f. 
Bras. Aguardente 
que se obtém 
mediante a 
fermentação e 
destilação do mel 
ou borrachas do 
melaço 

Cacimba 

 
Banto BR -s.f. Poco de água 

potável; fonte, 
vasilha. 

do quimb. S. f. 
1. Cova que 
recolhe a água dos 
terrenos 
pantanoso. 
2.Bras.Poço 
cavado até um 
lençol de água 

do quimb. S. f. 
1. Cova que 
recolhe a água dos 
terrenos 
pantanoso. 
2. Bras. Poço 
cavado até um 
lençol de água. 

Caçula 
 

Banto BR  -s.2gen. o mais 
novo dos filhos ou 
dos irmãos. 

Do quimb. S. 2 g. 
Bras. O mais 
moco dos filho ou 
dos irmãos 

Do quimb. S. 2 g. 
Bras. O mais moco 
dos filho ou dos 
irmãos 

Cafuné 
 

Banto 

 
BR -s. Ato de cocar, 

de leve, a cabeça 
de alguém, dando 
estalidos com as 
unhas para 
provocar sono. 

do quimb. s.m. 
Bras. Ato de 
coçar, levemente a 
cabeça de alguém 
para fazê-lo 
adormecer. 

do quimb. s.m. 
Bras. Angl. Ato de 
coçar, levemente a 
cabeça de alguém 
para fazê-lo 
adormecer. 

Calundu 
 
  

Banto BR, BA (BR) -s. a mais 
antiga 
denominação de 
culto afro-baiano. 
Pode também 
significar  mau-
humor, amuo. 
 
(BA) -exp. “nos 
calundu(s)” ou “de 
calundu” - 
zangado, 
agressivo, de mau 
humor. 

do quimb. 
(kilundu) ente 
sobrenatural que 
dirige os destinos 
humanos e, 
entrando no corpo 
de uma pessoa, a 
torna triste, 
nostálgica, mal-
humorada. 
S.m. Bras. V.   
“o tédio, a 
amargura, os 
choros sem 
motivo, os 
calundus, os 

Do quimb. 
(kilundu) S.m. 
1. Bras. V. amuo 
“O tédio, a 
amargura, os 
choros sem 
motivo, os 
calundus, os 
chiliques” (Jorge 
Amado, Teresa 
Batista Cansada 
de Guerra, p. 156) 
 
2. Angol Espírito 
dum antepassado 
remoto, suposto 
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chiliques” (Jorge 
Amado, Teresa 
Batista Cansada 
de Guerra, p. 156) 

ente sobrenatural 
que dirige o 
destino da pessoa 
em quem se 

Camarinha Formação 
brasileira 

PS Ver “runcó” 
-s. Pote ou talha de 
barro que os 
noviços carregam 
para o local da 
maionga 
 
-s.m. a clausura ou 
camarinha, quarto 
especial do terreiro 
onde os noviços 
são alojados e 
passam a dormir 
no chão, sobre 
esteiras, durante o 
período de 
reclusão 

S. f.  Ant. Alcova 
construída, 
geralmente, na 
parte central da 
casa, e que, por 
vezes, se eleva 
acima do telhado, 
à maneira de 
mirante ou torreão 

S. f.  Ant. Alcova 
construída, 
geralmente, na 
parte central da 
casa, e que, por 
vezes, se eleva 
acima do telhado, 
à maneira de 
mirante ou torreão 

Cambondo Banto PS -s.m. o tocador do 
atabaque, dos 
toques sagrados 

De org. Afr. S. m. 
Bras, BA. Amásio, 
amate, amigo 

Do quimb. S. m. 
Bras, Rel. Em 
alguns candomblés 
angola-congo e de 
caboclo, tocador 
de atabaque  

Candomblé Banto BR ou PS (BR) local de 
adoração e de 
práticas religiosas 
afro-brasileiras da 
Bahia; o culto ou o 
conjunto de 
crenças religiosas 
dedicadas a 
divindades 
africanas (santos); 
a cerimônia 
pública festiva; 
(pejorativo) 
cerimônia de 
magia negra, de 
feitiçaria, 
macumba. 
(PS) -s.m. 
Associações 
religiosas afro-
brasileiras, espécie 
de igrejas 
independentes, 
cada qual dirigida 
por uma 
personalidade 
sacerdotal (pai- ou 
mãe-de-santo), 
submetida apenas 
à autoridade 
suprema dos 
inquices, voduns 
ou orixás, e 

De org. Afr. S. m. 
Bras. 
1. A religião dos 
negros iorubas na 
Bahia. 
 
2. Qualquer das 
grandes festas dos 
orixás: “Histórias 
de saveiros e 
travessias, … 
acontecidos de 
cais, de 
candomblé, com 
mestres de saveiro 
e capoeiristas, 
mães-de-santo e 
orixás” (Jorge 
Amado, Teresa 
Batista Cansada 
de Guerra, p. 31) 
 
3. P. Ext. 
Santuário onde se 
celebram tais 
festas(cf. 
macumba) 

De org. Afr. S. m. 
Bras. 
1. A religião dos 
negros iorubas na 
Bahia. 
 
2. Qualquer das 
grandes festas dos 
orixás: “Histórias 
de saveiros e 
travessias, … 
acontecidos de 
cais, de 
candomblé, com 
mestres de saveiro 
e capoeiristas, 
mães-de-santo e 
orixás” (Jorge 
Amado, Teresa 
Batista Cansada 
de Guerra, p. 31) 
 
3. P. Ext. 
Santuário onde se 
celebram tais 
festas(cf. 
macumba) 
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organizadas por 
linhas hierárquicas 
bem definidas 
entre homens (Cf. 
Ogã) e mulheres, 
mas–  
privilegiando as 
mulheres, sempre 
a maioria no 
grupo; local e 
conjunto de suas 
cerimônias 
públicas, 
geralmente na casa 
de residência do 
líder religioso 

Cangaceiro Formação 
brasileira 

BR -s.m. banditismo, o 
gênero de vida do 
cangaceiro 

S.m. Bras. 
Bandido do sertão 
nordestino, que 
andava sempre 
fortemente 
armado; assombra-
pau, bandoleiro, 
cabra, cabra-de-
chifre, capixaba, 
capuava 

S.m. Bras. 
Bandido do sertão 
nordestino, que 
andava sempre 
fortemente 
armado; assombra-
pau, bandoleiro, 
cabra, cabra-de-
chifre, capixaba, 
capuava 

Cangalha 

 
Banto BA -s.m. cesto, posto 

em lombo de 
burro, para 
transportar 
galinhas, 
mantimentos etc. 

S. f. pl. 
1. Armação de 
madeira ou de 
ferro em que se 
sustenta e 
equilibra a carga 
das bestas, metade 
para um lado 
delas, metade para 
o outro; cangalha 

S. f. 
1. Cangalhas. 
2. Bras. S. Peca de 
três paus, unidos 
em triângulo, que 
se enfia no 
pescoço dos 
porcos para não 
destruírem hortas 
cultivadas. 

Canjica Banto BA, LP (BA) –s.f. papa de 
milho verde ralado 
a que se junta leite 
de coco, açúcar, 
cravo e canela 
 
(LP) -exp. “tocar 
fogo na canjica” – 
insuflar alguém, 
“socar canjica” – 
ficar muito tempo 
de pé 
 
(LP) -int.”fogo na 
canjica!” – avante, 
prá frente, vamos 
trabalhar! 

Do quimn. 
“kanjika” – S. f. 
Bras. Papa de 
consistência 
cremosa feita com 
milho verde 
ralado, a que se 
acresenta açúcar, 
leite de vaca ou 
coco, e pilvilha 
com canela; 
jimbelê 

Do quimn. 
“kanjika” – S. f. 
Bras. Papa de 
consistência 
cremosa feita com 
milho verde 
ralado, a que se 
acresenta açúcar, 
leite de vaca ou 
coco, e pilvilha 
com canela; 
jimbelê 

Cão-tinhoso 
 

Kwa formação 
brasileira, LP 

-s.m. diabo 7. Bras. Pop. V. 
diabo 

7. Bras. Pop. V. 
diabo 

Capanga(r) Formação 
brasileira 

BA -v. Comprar com 
capangueiro; 
comprar 
diamanted a quem 
os extrai 

Do quimb. S. f. 1. 
Bras. Espécie de 
bolsa pequena, que 
os viajates usam a 
tiracolo para 

V. int. Bras. 
Comprar 
diamantes dos 
garimpeiros; 
execer a profissão 
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conduzir pequenos 
objetos. 
 
(...) 4. Bras., BA., 
MT. O monte das 
compras de 
diamantes fetias 
pelos 
capangueiros; 
partida de 
diamantes 

de capangueiro 

Capenga 

 
Banto BR -adj. Mancar, 

coxear. 
Bras. Adj. 2 g. 
1. Que capenga ou 
maqueja; coxo, 
manco, 
capengante, penó, 
perrengue. 
S. 2 g. 2. Indivíduo 
coxo ou manco; 
coxo pengó ou 
pencó, perneta 

S. 2 g. Adj. 2 g. 
Bras. V. coxo 

Capoeira  
  

formação 
brasileira 

BR -s.f. Jogo atlético 
de origem banto, 
constituído por um 
sistema de ataque 
e defesa, de caráter 
individual, 
acompanhada pelo 
toque do 

Jogo atlético, 
constituído por um 
sistema de ataque 
e defesa, de 
caráter individual 
e origem folclórica 
genuinamente 
brasileira, surgido 
entre os escravos 
bantos procedentes 
de Angola, no 
Brasil colônia, e 
que, apesar de 
intensamente 
perseguido até as 
primeiras décadas 
do século XX, 
sobreviveu à 
repressão e hoje se 
amplia e se 
institucionaliza 
como prática 
desportiva 
regulamentada; 
capoeiragem. 

Jogo atlético, 
constituído por um 
sistema de ataque 
e defesa, de caráter 
individual e 
origem folclórica 
genuinamente 
brasileira, surgido 
entre os escravos 
bantos procedentes 
de Angola, no 
Brasil colônia, e 
que, apesar de 
intensamente 
perseguido até as 
primeiras décadas 
do século XX, 
sobreviveu à 
repressão e hoje se 
amplia e se 
institucionaliza 
como prática 
desportiva 
regulamentada; 
capoeiragem. 

Carimbo Banto PO -v. Colocar 
carimbo 

Do quimb. S.m. 
Bras. Instrumento 
de metal, madeira 
ou borracha, etc. 
com que se 
marcam, a tinta, 
papéis de uso 
oficial ou 
particular 

Do quimb. S.m. 
Bras. Instrumento 
de metal, madeira 
ou borracha, etc. 
com que se 
marcam, a tinta, 
papéis de uso 
oficial ou 
particular 

Caruru 

 
Banto BR, BA BR) -s.m. iguaria 

feita à base de 
quiabo cortado, 
temperado com 
camarões secos, 

Do afr. Kalalu. S. 
m. 
1. Bras., 
Designação 
comum a várias 

Do afr. Kalalu. S. 
m. 
1. Bras. Bot. 
Designação 
comum a várias 
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dendê, cebola, 
pimenta, prato 
típico da cozinha 
baiana. 
 
(BA) -s.m. festa 
votiva, em 
homenagem a 
Cosme-Damiao e 
aos Ibêji, 
geralmente para 
pagar promessa ou 
por quem tem 
filhos gêmeos, 
durante a qual o 
caruru, acompanho 
vários outro pratos 
da cozinha baiana, 
é colocado em 
quartinhas aos pés 
da imagem dos 
santos e servido, 
antes de todo 
mundo, sem 
talheres, numa 
gamela comum, a 
sete crianças.    

plantas 
alimentares da 
família das 
amarantáceas, 
cujas folhas verdes 
são saborosas e 
nutritivas, e por 
isso muito usadas 
na culinária. 
 
3. Espécie de 
asparregado de 
caruru e quiabos, a 
que se ajuntam 
camarões secos, 
peixe etc., 
temperando tudo 
com azeite-de-
dendê e muita 
pimenta. 

plantas alimentares 
da família das 
amarantáceas, 
cujas folhas verdes 
são saborosas e 
nutritivas, e por 
isso muito usadas 
na culinária. 
 
3. Espécie de 
asparregado de 
caruru e quiabos, a 
que se ajuntam 
camarões secos, 
peixe etc., 
temperando tudo 
com azeite-de-
dendê e muita 
pimenta. 

Casa Branca 

 
formação 
brasileira 

BA -s.f. Terreiro de 
tradição iorubá-
nagô, fundado na 
segunda metade do 
século XIX, em 
Salvador, o 
primeiro, m seu 
gênero, a ser 
tombado como 
patrimônio 
histórico-cultural 
brasileiro. 

- - 

Casa-de-santo 
 

Formação 
brasileira 

FB, PS -s.f. O templo afro-
brasileiro, o 
terre(i)ro. 
Ver ilê-orixá 

- - 

Cavalo Não encontrado 
em Castro 
(2001) com 
significado 
religioso 

Não encontrado 
em Castro 
(2001) com 
significado 
religioso 

Não encontrado 
em Castro (2001) 
com significado 
religioso 

S. m. (...) 11. Bras. 
Indivíduo do 
candomblé que 
recebe o capuz de 
palha que 
representa o 
omolu, deus das 
doenças 
 
12. Bras. Médium 
que recebe um 
guia, nas 
manifestações da 
umbanda 

s. m. Bras. Rel. 
Cavalo-de-santo 

Caxixi Banto BA -s.m. saquinho de 
palha, provido de 
alça, que o tocador 

Adj. e S. f. Bras. 
N. 1. Diz-se da, ou 
aguardente 

Do quimb. 
“kaxaxi” – Adj. 2 
g. S. f. Bras. N. 1. 
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de berimbau 
segura juntamento 
com a vareta com 
que tange o 
instrumento 
 
-s.m. miniatura de 
cerâmica que serve 
de brinquedo para 
crianças e onde se 
coloca o caruru 
oferecido a Cosme 
e Damião 

ordinária de 14 a 
18 graus 
 
2. Bras. Cap. 
Saquinho de palha, 
provido de alça, 
que o tocador de 
berimbau segura 
juntamente com a 
vareta com que 
tange o 
instrumento; 
mucaxixi 

Diz-se da, ou 
aguardente 
ordinária de 14 a 
18 graus 
 
2. Bras. Cap. 
Saquinho de palha, 
provido de alça, 
que o tocador de 
berimbau segura 
juntamente com a 
vareta com que 
tange o 
instrumento; 
mucaxixi 

Cazumbá 

 
Banto BA, LS BA -s. sobrenome 

de família, nome 
de fazenda e 
engenho do 
Recôncavo 
LS - s.m.cadeira, 
termo que aparece 
em contos 
folclóricos 

- - 

Cazumbi 
 

Banto 

 
BR “zumbi” 

-s.m. alma errante, 
fantasma que 
vagueia em casa 
altas horas da 
noite, pessoa de 
hábitos noturnos 

S. m. Bras. Zumbi Do quimb. S. m. 
Bras. Angol. 
Zumbi. 

Chipanzé 
 

Banto língua 
portuguesa em 
geral 

“chimpanzé” 
-s.m. espécie 
muito conhecida 
de macaco 

“chimpanzé” 
– do voc. dialetal 
conguês. S. m. 
Grande macaco 
antropóide da 
África. 

“chimpanzé” 
– do voc. dialetal 
conguês. S. m. 
Grande macaco 
antropóide da 
África. 

Cochilar 
 

Banto BR -v. Dormitar, 
dormir levemente 

Do quimb. Dormir 
levemente; passar 
pelo sono; 
dormitar. 

De org. afr. V. int. 
1. Dormir 
levemente; passar 
pelo sono; 
dormitar; 
toscanejar 

Compadre Formação 
brasileira 

PS -s.m. o Exu que 
guarda o terreiro 
 
Port. Compadre, 
amigo, 
companheiro 

5. Bras. BA. Rel. 
O Exu que guarda 
a casa do 
candomblé 

 

5. Bras. BA. Rel. O 
Exu que guarda a 
casa do candomblé 
 
6. Bras. Rel. Na 
umbanda e na 
macumba, epíteto 
de Exu 

Congo Banto PS, BR (PS) –s.m. toque 
especialmente para 
Congombira, 
Dandalunda e 
Roxomucumbe, 
nação de 
candomblé cuja 
terminologia 
religiosa é de base 

S. m. V. congolês; 
V. banto 

Do top. Congo 
(África) S. m. 1. V. 
Congolês 
 
2. V. Banto 
 
3. Designação 
genérica de 
escravo banto dos 
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essencialmente 
banto. 
(BR) –s./adj. 
Designação dada 
ao africano 
bacongo 
proveniente do 
reino do Congo 

antigos reinos de 
Congo e do 
Cacongo 
 
4. Bras. Rel. 
Indivíduo que 
pertence a um 
candomblé congo 

Conquém 
 

Formação 
brasileira 

BA “galinha-
d’Angola” 
-s.f. ave galinácea 
oriunda da África 

- - 

Cucuia 

 

Banto BR s. morrer, acabar, 
desaparecer. 
Expressão – 
sofrimento, azar, 
frustração 

Bras. pop. 1. V. 
morrer 
2. falhar, 
malograr-se; ir 
para o beleléu 

Bras. pop. 1. V. 
morrer 
2. Falhar, 
malograr-se; ir 
para o beleléu 

 
 

D 
Dandalunda Banto PS -s. inquice das 

águas, equivalente 
a Oxum e Iemanjá, 
patrona das 
mulheres grávidas 
e dos recém-
nascidos 

S. f. Bras., BA. 
Iemanjá, nos 
candomblés 
angolenses 

De org. Afr. S. f. 
Bras. Rel. 1. 
Enquice 
correspondente ao 
orixá Iemanjá, dos 
nagôs 
 
2. No candomblé 
angola-congo e 
afins, epíteto dos 
orixás a quem se 
atribui 
proveniência 
marinha 

De-comer 
(comida de santo) 

 

Formação 
brasileira 

PS -s.f. alimento 
votivo destinado às 
divindades 

S. m. 2 n. Bras. 
Pop. Coisa de 
comer, alimento, 
comida 

- 

Dendê 
 

Banto BR, BA BR) -s.m. Palmeira 
ou o fruto da 
palmeira, também 
óleo vermelho 
obtido da palmeira 
dendê, de grande 
uso na culinária 
religiosa afro-
brasileira e baiana. 
 
(BA) -s.m. 
bruxaria, magia 
negra, coisa-feita; 
diz-se também da 
moca assanhada, 
espevitada. 
Expressão - 
“vadiar na tina do 
dendê” - esbofar-
se, esfalfar-se. -s. 
topônimo muito 

do quimb. s. m. O 
fruto do 
dendezeiro, o óleo 
extraído desse 
fruto; azeite-de-
dendê 

De or. Afr. S. m. 
1. Bras. Angol. 
Santom. Bot. V. 
dendezeiro 
2. O fruto do 
dendezeiro 
3. O óleo extraído 
desse fruto; azeite-
de-dendê 
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comum para ruas, 
ladeiras etc. 

Dengue 

 
Banto BR -s.m. Choradeira, 

birra de criança, 
manha, treta, 
também melindre 
feminino, 
faceirice, 
afeminacao, 
trejeitos afetados 

 Melindre 
feminino; 
denguice. 
Faceirice, feitiço, 
requebro, 
denguice. Birra ou 
choradeira de 
criança 

 Adj. 2 g. 
1. V. dengoso 
S. m. Bras 2. 
Melindre feminino 
denguice. 
3. Faceirice, feitiço, 
requebro, denguice. 
4. Birra ou 
choradeira de 

Despacho  
 

 

Formação 
brasileira 
 
 
 

PS, BR 

 
(PS) - s.m. rito 
propiciatório, ebó 
 
(BR) –s.m. 
bruxaria 
despachar um 
ebó 

 

S. m. 1. Ato ou 
efeito de despachar 
 
2. Nota lançada 
por autoridade em 
petição ou 
requerimento, 
deferindo-o ou 
indeferindo-o 
 
(...) 8. Bras. 
Pagamento 
antecipado do 
favor que se espera 
de Exu, que levará 
o recado ao orixá a 
quem está afeto 
aquilo que se 
deseja obter 

S. m. 1. Ato ou 
efeito de despachar 
 
2. Nota lançada por 
autoridade em 
petição ou 
requerimento, 
deferindo-o ou 
indeferindo-o 
 
(...) 11. Bras. Rel. 
Conjunto de 
oferendas votivas a 
Exu ou aos orixás, 
cujos restos são 
abandonados em 
determinado local 

Dia de dar o 
nome  
 

 

Formação 
brasileira 

PS -s.m. dia da 
apresentação em 
público do santo 
de cada iniciado 
em transe, quando 
ele diz o nome por 
que deve ser 
conhecido, uma 
das últimas 
cerimônias do 
processo de 
iniciação 

Ver: Oruncó Ver: Oruncó 

Dobalé 
 
 

 

Kwa PS -s.m. saudação dos 
consagrados a 
divindades 
femininas; consiste 
em se deitar ao 
comprido, 
encostando a testa 
no chão, apoiando-
se nos quadris e 
nos antebraços, 
uma vez do lado 
direito, outra vez 
do lado esquerdo 

“dobalé”– do 
ioruba. S.m. Bras. 
BA, saudação dos 
que tem orixás 
femininos, 
apoiando-se nos 
quadris e no 
antebraço, uma vez 
no lado direito, 
outra no lado 
esquerdo. 

“dobalé” - do 
ioruba. S. m. Bras. 
Rel. Reverência 
que o filho-de-
santo ou a filha-de-
santo, que têm 
orixá feminino, 
fazem diante do 
peji, do chefe do 
terreiro, dos orixás 
incorporados ou de 
visitantes grados, 
deitando-se de 
bruços com a 
cabeça no chão, e 
virando-se uma vez 
para o lado direito 
e outra vez para o 
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lado esquerdo. 

Doburus 
  

Kwa LS “guguru”-s. pipoca - Do ioruba, S. m. 
Bras. Rel. Pipoca 
(1), comida votiva 
do Orixá Omolu. 

 

 
E 

Ebó 

 
Kwa PS, LP, BA  

  
(PS) -s. 
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. Quando feito 
com bicho-de-
quatro-pé(s) 
canta-se sete 
cantigas com galo  
apenas quatro. 
 
(LP) -s.m. (por 
extensão de 
sentido) pessoa, 
coisa indesejável, 
bobó. 
 
(BA) -s.m. 
Bruxaria, 
feitiçaria. 

do ioruba. s.m. Bras. 
Oferenda de macumba, 
iguaria feita de milho e 
azeite-de-dendê, a 
qual, às vezes, se 
acrescenta feijão-
fradinho torrado. 

do ioruba. s.m. Bras. 
Oferenda ou sacrificio 
de animal votivo a um 
orixá. Oferenda a Exu. 
Oferenda feiticeira de 
finalidades maléficas. 

 

Êbômin 
 

Kwa PS “ebome” - filha-
de-santo com sete 
anos de iniciação 
e que tenha se 
submetido às 
obrigações rituais 
de costume. 

do ioruba. S.m. Bras. 
Filha-de-santo após o 
sétimo ano de feita, 
com iniciação 
completa 

Do ioruba. S. 2 g. Bras. 
Rel. 
1. Estatuo da filha-de-
santo ou filho-de-santo 
cuja iniciação ocorreu 
há sete anos. 

Efó Kwa 
 
 
 

BA 

 
-s.m. guisado de 
folhas de língua-
de-vaca ou taioba, 
temperado com 
camarão seco, 
pimenta sal e 

De org. afr. S. m. Bras. 
Prato típico da cozinha 
baiana, cuja 
constistência é dada 
por verduras como 
língua-de-vaca, taioba, 

De org. afr. S.m. Bras. 
Cul. Prato típico da 
cozinha baiana, cuja 
constistência é dada por 
verduras como língua-
de-vaca, taioba, 
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azeite-de-dendê, 
prato típico da 
cozinha baiana 

mostarda ou outras, 
preparadas com 
camarão seco, azeite-
de-dendê, pimenta etc. 

mostarda ou outras, 
preparadas com 
camarão seco, azeite-
de-dendê, pimenta etc. 

Éfun Kwa 
 
 
 

LS 

 
“efum” -s. farinha 
 
 
Ver pemba; 
(banto) 
(PS, LP,) 
 
(PS) –s.f. caulim, 
reduzido a pó, de 
largo uso 
ritualístico 
(LP) –s.f. 
qualquer 
substância branca, 
reduzida a pó que 
se acredita ter 
poderes mágicos 

 

“Efum” – do ioruba. S. 
m. Bras., BA., Folcl. 
Ritual da pintura da 
cabeça e da face da iaô, 
com riscos e 
disposição que 
recordam sua origem 
étnica 

“Efum” -  do ioruba. S. 
m. Bras. Rel. Ritual da 
pintura da cabeça 
raspada e do corpo da 
iaô com círculos e/ou 
pontos e traços feitos 
com giz dissolvido em 
água e goma arábica, 
durante suas saídas na 
iniciação, e cuja 
disposição evoca as 
cicatrizes tribais 
åraticadas na África em 
tais ocasiões 

Eguns Kwa PS “egum” –s.m. o 
espírito do morto, 
a alma humana; o 
espírito 
desencarnado dos 
antepassados no 
culto nagô-queto, 
sempre tratado 
por babá 

“Egum” – do ioruba. S. 
m. Bras. 1. Evocação 
ou apariação de um 
espírito nas cerimônias 
de candomblé 
 
2. Espírito 
desencarnado 

“Egum” – do irouba. S. 
m. Bras. Rel. 1. Em 
alguns candomblés 
iorubas, espírito de 
antepassado que recebe 
oferendas e é invocado 
em certas cerimônias 
especiais 
 
2. Em cultos emsclados 
com o espiritismo, 
espírito ainda não 
desenvolvido de pessoa 
morta 

Eiru 
  

Kwa LS -s. rabo de cavalo, 
símbolo de 
Oxóssi 

do ioruba. S.m. Bras. 
Rabo de boi, um dos 
símbolos de orixá 
Oxóssi. 

De or. Afr. S. m. Bras. 
Rel. Iruqueré 

Ekedes Kwa 
 
 
 

PS 

 
-s.f. a encarregada 
de zelar pelas 
dividnades 
queelas descem 
em seus iniciados 
durante as 
cerimônias 
rituais, sendo a 
mais importante 
das assistentes do 
sacerdote ou 
sacerditisa 

“equede” – do ioruba. 
S. f. Bras. Zeladora dos 
orixás, correspondente 
ao ogã 

“equede” – do ioruba. 
S. f. Bras. Rel. Acólita 
dos orixás, quando estes 
descem nas filhas-de-
santo 

Elegbará 
 

Kwa LS “Elebara” - -s. 
nome de Exu, 
criado de Xangô. 

- - 

Eluô 
 

Kwa PS -s.m. o vidente, o 
grau supremo na 
ordem do 
babalaô 

do ioruba. s.m. Bras, 
Ba. Ledor do futuro, 
adivinho. 

Do ioruba S. m. Bras. 
Rel. Sacerdote, inferior 
ao babalaô, mas da 
hierarquia interna do 
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candomblé, que 
funciona como ledor do 
futuro 

Encantado Formação brasileira 
 
 
 

PS 

 
-s.m. designação 
genérica para 
caboclo 

Adj. 1. Que tem ou 
sofreu encantamento, 
sortilégio 
 
5. S. m. Folcl. V. orixá 

Adj. Quem tem um 
poder mágico ou sofreu 
encantamento, 
sortílégio  

Eparrei 
 

Kwa LS Expressão, 
saudação a Iansã. 

- - 
Erê Kwa 

 
 
 

PS 

 
-s. um dos estados 
de transe; 
espíritos infantis 
também cultados 
pelos iniciados ao  
lado da divindade 
a que foram 
consagrados 

Do ioruba. S. m. Bras., 
BA. Designação 
genérica de espírito 
inferior, representado 
sobretudo pelos 
gêmeos Ibejis 

Do ioruba. S. m. Bras. 
Rel. Entidade infantil, 
espírito menor, 
particular de cada iaô, 
que nasce durante a 
feitura de seu santo, a 
auxilia no processo de 
iniciação ritual e 
costuma nela encarna 
após o transe do orixá 
dono de sua cabeça 

Euá 

 
Kwa PS, LS (PS) -s.f. Orixá 

feminino e do 
arco-íris, 
equivalente a 
Iansã. 
(LS) -s. feijão. 

- Do ioruba, S. f. Bras. 
Rel. Orixá ioruba de 
sexo feminino, cuja 
epifania é um rio na 
Nigéria e que, no 
Brasil, por vezes, se 
confunde com Iemanjá. 

Exê-ê-babá Não encontrada em 
Castro (2001) 

Não 
encontrada em 
Castro (2001) 

Utilizado por 
Jorge Amado 
como saudação ao 
Oxalá 

- - 

Exu 
 
  

Kwa PS, BR, LP (PS) -s.m. 
divindade nagô-
queto, capaz de 
fazer tanto o bem 
quanto o mal, tido 
como mensageiro 
dos orixás, 
preside a 
fecundidade, as 
encruzilhadas, os 
caminhos 
perigosas e 
escuros. 
 
(BR) -s.m. 
espírito maligno, 
o diabo. 
 
(LP) expressão - 
“virar Exu” - ser 
tomado de cólera, 
enfurecer-se; 
“não  se(r) Exu 
pra gostar de 
farofa” - para 
deixar-se enganar  
por mentiras ou 
lisonjas, ser 

do ioruba. s.m. 
1. Bras. Orixá que 
representa as potências 
contrárias ao homem, e 
assimilado pelos afro-
baianos ao Demônio 
dos católicos, porém 
cultuando por eles, 
porque o temem. 
 
2. Bras., N.E. V. diabo 
3. Bras. Folcl. 
Mensageiroindispensáv
el entre os homens e as 
divindades; homem-
da-rua. 
 
4. Bras. Folcl. Orixá 
que preside à 
fecundidade, cuja 
dança reflete esse ato 
vital. 

Do ioruba, S. m. Bras. 
Rel. Entidade ioruba 
alternativamente 
considerada, no Brasil, 
como orixá e como 
mensageiro dos orixás, 
ou entre estes e os 
homens, assimilada ao 
diabo cristão por 
missionários ainda em 
África, e descrita como 
de gênio irascível, 
vaidoso, fálico e 
suscetível, embora 
possa trabalhar para o 
bem. 
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tapeado.    

F 
Fazer a cabeça 
 

 

Formação 
brasileira 

PS -v. iniciar-se nos 
segredos do culto, 
onde a cabeça (ori) 
é o centro da 
feitura de todos os 
rituais; (exp.) 
convencer, induzir 
alguém a fazer 
alguma coisa, 
alternando 
procedimento ou 
convicções 

- - 

Festa do nome 

 

Ver ”dia do nome”   - - 

Filhas(os)-de-
santo  
 
 
 

 

Formação 
brasileira 
 
 
 

BR 

 
“iaô” -s.m/f. 
Designação 
genérica dada aos 
noviços de ambos 
os sexos, postos 
em reclusão por 
três ou sete 
semanas, sozinhos 
ou em grupos, 
período em que se 
submetem a certos 
ritos secretos, que 
completam a sua 
iniciação religiosa 

S. m. Bras. 
Designação 
comum aos 
indivíduos votados 
ao culto fetichista 
afro-brasileiro 

S. f. Bras. Rel. 1. 
No candomblé 
nagô e em outros, 
tirante os de rito 
jeje, mulher que 
passou pelo ritual 
de iniciação, 
tornando-se 
sacerdotista de um 
orixá 
 
2. Na umbanda, 
médio do sexo 
feminino 

Fiofó 
 

Banto LP -s.m. ânus S. m. Bras. Pop. V. 
Anûs 

S. m. Bras. Pop. V. 
Anûs 

Fuçar 

 
Banto LP “fuçar”-v. cansar, 

fatigar-se, 
envelhecer 

V.t.d. Bras. 
1. V. fossar 
2. revolver, 
remexer 
3.Sondar, 
bisbilhotar, farejar 

V.t.d. Bras. 
1. V. fossar 
2. revolver, 
remexer 
3.Sondar, 
bisbilhotar, farejar 

Fuxico Banto 
 
 
 

BR 

 
-s.m. remendo, 
alinhavo com 
agulha e linha 
 
-s. mexerico, 
intriga; segredo 

S. m. 1. Bras. 
Intriga, mexerico, 
futrica 
 
2. Bras. Cerzidura 
ou remendo 
malfeito 
 
3. Bras. Namoro 
descarado 
 
4. Bras. N.E 
Amizade muito 
estreita 

S. m. 1. Bras. 
Intriga, mexerico, 
futrica 
 
2. Bras. Cerzidura 
ou remendo 
malfeito 
 
3. Bras. Namoro 
descarado 
 
4. Bras. N.E 
Amizade muito 
estreita 

 
 
 

G 
Grunci Gur BR “Grunce” -s antiga - - 
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nacão africana na 
Bahia, do grupo de 
línguas Gur, 
proveniente da 
África Ocidental 

 

 
I 
 

Iá   
 

Banto/Kwa PS -s.f. mãe, senhora, 
tratamento 
respeitoso dado à 
mãe-de-santo 

- - 

Iaba Kwa 
 
 
 

PS 

 
“aiabá” –s.f. 
designação 
genérica das 
divindades 
femininas e das 
iniciadas que 
cultam essas 
divindades, as 
principais 
encarregadas da 
cozinha ritual do 
terreiro 

Do ioruba. S. f. A 
principal 
sacerdotista do 
culto dos ibejis, a 
qual dirige todas 
as cerimônias 

Do ioruba. S. f. 
Bras. Rel. 1. No 
candomblé e em 
seitas afins, cada 
um dos orixás 
femininos das 
águas, objeto de 
cultos hidrolátricos 
 
2. No candomblé 
nagô, título 
atribuído a iabecê 
 
3. No xangô, 
acólita 
correspondente à 
equede dos 
candomblés 

Iaô 
 

Kwa PS -s.2gen. 
Designação 
genérica dada aos 
noviços de ambos 
os sexos  

do ioruba. 
S.f.Bras., BA. 
1. Noiva e esposa 
mais jovem. 
2. Noviça de um 
candomblé. Ia-ô – 
S.m. Bras., BA. 
Saudação feito aos 
ibejis. 

do ioruba. S. f. 
Bras. Rel. Filha-de-
santo 

Ifá  

 

Kwa 
 
 
 

PS 

 
-s.m. o oráculo, 
divindade que 
preside a 
adivinhação com 
os búzios, o 
destino do ser 
humano 

S. f. Bras.  Orixá 
que preside à 
adivinhação com 
os búzios 

Do ioruba. S. m. 1. 
Rel. Sistema 
sagrado de 
adivinhação dos 
iorubas, ligado à 
divindade Orumila 
 
2. Bras. Rel. Em 
certos terreiros do 
Brasil e de Cuba, o 
Orixá que preside a 
adivinhação com 
búzios 

Ijexá 

 

Kwa 
 
 
 

BR, PS 

 
(BR) –s. antiga 
nação iorubana na 
Bahia 
 
(PS) –s. nação-de-

S. 2 g. Negro de 
cultura iorubana, 
vindo, com o 
tráfico, para o 
Brasil, sobretudo 

Do ioruba. S. 2 g.  
Indivíduo dos ijós, 
povo que habita na 
Nigéria 
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candomblé com 
linguagem 
litúrgica de abse 
ioruba-nagô 

para a BA 

Ilê 

 

Kwa 
 
 
 

PS 

 
-s.m. casa, terreiro; 
pequenas 
construções 
situadas ao fundo 
do terreiro, cada 
qual destinada à 
adoração de uma 
divindade 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Casa de 
candomblé, 
terreiro 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. Casa de 
candomblé; terreiro 

Inaê 

 

Kwa 
 
 
 

LS 

 
-s. nome de 
Iemanjá 

- S. f. Bras. Rel. 
Iemanjá 

Ioruba 
 

Kwa BR -s.2gen. Língua 
kwa, falada pelo 
povo do mesmo 
nome, concentrado 
na Nigéria 
Ocidental e no 
reino de Queto, no 
Benim. 

“ioruba” - S.m. 1. 
Indivíduo dos 
iorubas, povo 
negro do grupo 
sudanês da África 
Ocidental, que 
vive no S.O. Da 
Nigéria, no Daomé 
e no Togo. 
 
2. A língua falada 
pelos iorubas 

“ioruba” - S.m. 1. 
Indivíduo dos 
iorubas, povo negro 
do grupo sudanês 
da África 
Ocidental, que vive 
no S.O. Da Nigéria, 
no Daomé e no 
Togo. 
 
2. Gloss Língua 
cua do S.E. Da 
Nigéria, em Benim 
e em Togo; nagô. 
 
3. Vocábulo dessa 
língua 

Iyakekerê 

 

Kwa 
 
 
 

PS 

 
“iá-quequerê” –s.f. 
auxiliar da 
sacerdotista nas 
casas jeje ou 
magô-queto, 
tratada por 
mãezinha, 
acompanhada as 
noviças ao longo 
de sua iniciação 
religiosa 
(“Ajibonã”) 

“iá-quererê” – do 
ioruba. S. f. Bras. 
Mãe-pequena, 
substituta imediata 
da mãe-de-santo 

“iáquererê” – do 
ioruba. S.f. Bras. 
Rel.  
 
1. Segunda e 
eventual substituta 
da mãe-de-santa, 
ou do pai-de-santo, 
na casa de culto; 
supervisiona as 
filhas-de-santo. 
 
2. No candomblé, 
cargo e dignidade 
dessa sacerdotista 

Iyalaxê 
 

Kwa PS “ialaxé”-s.f. 
Título da zeladora 
do axé 

“ialaxe” - do 
ioruba. s.f.Bras. A 
mais importante 
zeladora do axê. 

“ialaxe” - do 
ioruba, S.f. Bras. 
Rel. 1. Ialorixá ou 
ebômim que zela 
pelos axés e pela 
organização da casa 
de culto. 
2. Cargo honorífico 
exercido por essa 
zeladora no 
candomblé e em 
seitas afins. 
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Iyalorixá 
 

Kwa PS -s.f. Sacerdotisa 
nagô-queto 

do ioruba. 
S.f.Bras. Mãe-de-
santo; “Quando 
toda vestida de 
branco, saia 
rodada e bata de 
rendas, de joelhos, 
pedia a benção à 
ialorixá da Bahia” 
(Jorge Amado, 
Teresa Batista 
Cansada de 
Guerra, 
dedicatória) 

do ioruba S. f. 
Bras. Rel. No 
candomblé, 
denominação da 
mae-de-santo 
“Quando toda 
vestida de branco, 
saia rodada e bata 
de rendas, de 
joelhos, pedia a 
benção à ialorixá 
da Bahia” (Jorge 
Amado, Teresa 
Batista Cansada de 
Guerra, 
dedicatória) 

 
 

J 
Jagunço 

  
Kwa BR -s.m. valentão; 

guarda-costa de 
algum senhor de 
engenho ou 
fazendeiro 

S.m. Bras. 
capanga, chuço. 
Bras., BA. 
Indivíduo de grupo 
de fanáticos e 
evolucionários de 
Antônio 
Conselheiro (1828-
1897), na 
campanha de 
Canudos (1896-
1897) 

S. m.  1. Bras. V. 
capanga 
2. Bras. PE AL 
chuço 
3. Bras. BA 
Indivíduo de grupo 
de fanáticos e 
evolucionários de 
Antônio 
Conselheiro (1828-
1897), na 
campanha de 
Canudos (1896-
1897) 

Jegue 
 

Hauça 
 
 
 

BA, FB, LP 

 
(BA) –s.m. 
jumento, asno 
 
(FB), (LP) –exp. 
“toco de amarrar 
jegue”, diz-se de 
alguém baixo e 
gordo 

S. m. Bras., N., N.E 
e C.O jumento 

S. m. Bras. N. N.E. 
C.O. 
Jumento 

Jogo dos 
búzios 

 

Formação 
brasileira 
 
 

PS 

 
“jogo-d’Ifá” -s.m. 
a advinhação pelo 
jogo-de-búzio 

- - 

Jurá oluá 

 

Kwa LS ”Jará-Oluá” –s. o 
santuário dos 
orixás 

- - 

 

 
K 

Kaiala 

 

Banto PS “Caiala” -s. nome 
de Quissimbe,  
equivalente a 
Iemanjá 

S.f. Bras., BA. 
Iemanjá dos 
candomblés 
portuguêses 

De orf. afr. S.f. 
Bras. BA. Rel. 
Iemanjá nos 
candomblés 
congueses 

Kelê do orixá  Kwa PS “quelê” -s.m. - - 
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espécie de colar 
em palha-da-costa 
que os iniciados 
usam em sinal de 
sujeição 

 

 
L 

Laroiê 
 
  

Kwa LS Expressão – 
saudação para 
Exu. 

do ioruba. S.m. 
Bras., BA. 
Saudação especial 
a Exu. 

Do ioruba, S. m. 
Bras. BA Rel. 
Saudação especial 
a Exu. 

Lé Kwa 
 
 
 

PS 
 

“rum” -s.m. o 
maior e mais 
importante dos três 
atabaques sagrados 
que compõem a 
orquestra 
cerimonial do 
candomblé 

- - 

Lenglalengla  Banto BR -s.f. Conversa-
fiada, enganosa, 
discurso sem fim, 
longo, enfadonho 

S.f. Conversa, 
narração ou 
discurso 
monótono, 
fastidioso, 
enfadonho; arenga, 
ladainha, lenda. 

S.f. Conversa, 
narração ou 
discurso 
monótono, 
fastidioso, 
enfadonho; arenga, 
ladainha, lenda. 

 
 

M 
Mabaça 
 

Banto BA, BR (BA) -adj. diz-se 
da baiana ligada a 
outra; acredite-se 
quem a come terá 
filhos gêmeos. 
 
(BR) -s-2gen. 
Gêmeos, irmão ou 
irmã 

- - 

Maconha Banto 
 
 
 

BR 

 
-s.f. variedade de 
cânhamo, cujas 
folhas e flores são 
usadas como 
narcótico 

Do quimb. 
ma’kaña – S. f. 
Bras. Variedade 
de cânhamo, cujas 
folhas e flores se 
usam como 
narcótico e 
produzem 
sensações 
semelhantes às 
provocadas pelo 
ópio 

Do quimb. 
ma’kaña – S. f. 
Bras. As folhas e 
as inflorescências 
dessecadas e 
trituradas do 
cânhamo us. como 
droga alucinógena  

Macumba 
 

Banto PS, BR (PS) -s.f. 
Denominação 
genérica para as 
manifestações 
religiosas afro-
brasileiras de base 
congo-angola, que 

do quimb. 
S.f.Bras. 
1. Sincretismo 
religioso afro-
brasileiro, 
derivado do 
candomblé, com 

Do quimb. S. f. 
Bras 1. Rel. 
Desginacao 
genérica dos cultos 
sincréticos afro-
brasileiros 
derivados de 
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incorporaram 
orientações 
ameríndias, 
católicas e 
espíritas, com 
predominância do 
culto caboc(l)o e 
preto-velho. 
 
(BR) -s.f. Sessão 
de feitiçaria, de 
magia-negra, 
denominação 
popular das 
manifestações 
religiosas afro-
brasileiras no Rio 
de Janeiro e em 
zonas rurais de 
várias regiões 
brasileiras. 

elementos de 
várias religiões 
africanas, de 
religiões indígenas 
brasileiras e do 
cristianismo. 
 
2. O ritual 
sincrético que lhe 
corresponde. 
 
3. Por derivação, 
magia negra. 
 
4. V. bruxaria. 

práticas religiosas 
e divindades de 
povos bantos, 
influenciadas pelo 
candomblé e com 
elementos 
ameríndios, do 
catolicismo, do 
espiritismo, do 
ocultismo etc. 
 
2. Rel. O ritual 
desses cultos 
 
3. Rel. 
Denominacao 
atribuída à 
quimbanda pelos 
seguidores da 
umbanda da 
chamada linha 
branca 
 
4. Bras. pop. 
Magia negra 
 
5. Rel. Pop. 
Bruxaria 

Mãe-de-santo  formação 
brasileira 

PS, BR (PS) -s.f. 
Sacerdotisa afro-
brasileira 
 
(BR) -s.f. 
Feiticeira, 
macumbe(i)ra 

S.f. Bras. 
sacerdotisa de 
candomblé ou 
macumba. 

S. f. Bras. Rel. 
Sacerdotista chefe 
de casa de culto 
afro-brasileiro 

Malungo 
 

Banto LS, LP (LS) -s. 
companheiro, 
irmão de barco. 
 
(LP) -s.m. 
(arcaico) o negro 
companheiro da 
embarcação de 
África; por 
extensão sentido: 
irmão-de-criação 
ou irmão-de-leite 

- Do quimbundo. S. 
m. 1. Camarada, 
companheiro 
 
2. Título que os 
escravos africanos 
africanos davam 
àqueles que tinham 
vindo da África no 
mesmo navio. 
 
3. Bras. Irmão 
colaço ou irmão-
de- criação 

Mandingueiros Formação 
brasileira 
 
 
 

BR 

 
-s.f. 
mandinguento, que 
faz ou pratica 
mandinga 

Adj. 1. Que faz 
mandinga 
 
2. Indivíduo 
mandingueiro 

Adj. 1. Que faz 
mandinga 
 
2. Indivíduo 
mandingueiro 

Manuê Kwa 
 
 
 

BR 

 
“manauê” –s.m. 
bolo de fubá de 
milho ou de aipim, 
adoçado com mel 

“manauê” – de 
pos. org. afr. S. m. 
Bras. Espécie de 
bolo feito de fubá 
de milho, mel e 
outros 

“manauê” - De 
org. afr. poss. S. 
m. Bras. Espécie 
de bolo feito de 
fubá de milho, mel 
e outros 
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ingredientes ingredientes 

Marabô 
 
 
 
 

Kwa 
 

LS 

 
”Marbô” -s. 
nome de Iemanjá 

- - 

Maromba 
 

Banto LS, LP (LS) -s. nome de 
Bambojira. 
 
(LP) -s.f. Trapaça, 
esperteza. 

(…) 4. Bras. 
Esperteza, 
malandragem 

(…) 4. Bras. 
Esperteza, 
malandragem 

Moleque 

 
Banto língua portuguesa 

em geral (PO), 
BR 

(PO) -s.m. menino, 
garoto, rapaz, 
meninote negro 
(fem. - moleca). 
 
(BR) -adj. 
divertido, 
pilhérico, travesso; 
-s.m. por extensão 
de sentido – 
canalha, velhaco 

do quim S.m. 
1. Negrinho. 
 
2. Bras. Indivíduo 
sem palavra, ou 
sem gravidade. 
 
3. Bras. Canalha, 
patife, velhaco. 
 
4. Bras. Menino 
de pouca idade. 

do quim S.m. 
1. Negrinho. 
 
2. Bras. Indivíduo 
sem palavra, ou 
sem gravidade. 
 
3. Bras. Canalha, 
patife, velhaco. 

 
4. Bras. Menino de 
pouca idade. 

Moqueca 

 
Banto BR -s.f. guisado de 

peixe ou de 
mariscos, podendo 
também ser de 
galinha, carne, 
ovos etc. Regado a 
leite-de coco, 
azeite-de-dendê e 
pimenta. 

 do quimb. S.f. 
Bras. 
1. Bras. Prato 
típico brasileiro, 
em geral de peixe 
ou de mariscos, 
podendo também 
ser feito de 
galinha, ovos etc., 
e que costa de um 
guisado 
temperado com 
salsa, coentro, 
limão, cebola e 
sobretudo leite de 
coco, azeite-de-
dendê e pimenta-
de-cheiro 

 do quimb. S.f. 
Bras. 
1. Bras. Prato 
típico brasileiro, 
em geral de peixe 
ou de mariscos, 
podendo também 
ser feito de 
galinha, ovos etc., 
e que costa de um 
guisado temperado 
com salsa, coentro, 
limão, cebola e 
sobretudo leite de 
coco, azeite-de-
dendê e pimenta-
de-cheiro 

Moringa Banto 
 
 
 

BR 

 
-s.f. bilha, cântaro 
de barro em forma 
de garrafa, bojudo 
e comprido para 
conter e refrescar 
água 

S. f.  Bras. 
Garrafão ou bilha 
de barro para 
conter e refrescar 
água 

Do quimb. S. f.  
Bras. Garrafão ou 
bilha de barro para 
conter e refrescar 
água 

Muximba 
 

Banto LS -s. coração - “muxima” - do 
quimbundo. S. f. 
Angol. Coração 

 
 

N 
Nação 

 

Formação 
brasileira 
 
 
 

PS 

 
“nação-de-
candomblé” –s.f. 
denominação dada 
aos grupos étnico-
religiosos que, 
através da língua 

- - 
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litúrgica, dos ritos 
e mitos, 
distinguem os 
candomblés da 
Bahia em congo-
angola 

Nagô 

 

Kwa 
 
 
 

PS, BA 

 
(PS) –s./adj. 
designação dada às 
comunidades 
religiosas afro-
brasileiras que 
cultuam os orixás e 
utilizam uma 
língua litúrgica de 
base nagô 
 
BA –s.m. língua-
de-santo, entendida 
como aquela que é 
usada pelas 
religiões afro-
brasileiras, 
ininteligível para 
os não-iniciados 
 
(pejorativo) diz-se 
do português mal-
falado; diz-se de 
quem é seguidor 
ou que conhece os 
fundamentos das 
religiões afro-
brasileiras 

Do adj. fr. Nago, 
relativo ao povo do 
S.E. do Daomé 

Do fom. poss. S. 2 
g. Indivíduo dos 
nagôs, povo de 
língua iorubana 
que vive a S.E. da 
República do 
Benim 

Nena 
 

Banto LS (LS) -s. 
excremento, fezes.  
 -v. Defecar. 

- - 

 

O 
Obá  Kwa LS, PS (LS) -s. rei, chefe. 

 
(PS) -s.f. Nome de 
Iansa velha, uma 
das três mulheres 
de Xangô, 
equivalente a Joana 
D'Arc ou 
Madalena. 
 
”obá-de-Xangô” –
Formação 
brasileira, PS –s.m. 
título hierárquico 
de 12 ”ministros” 
de Xangô 
entronizados em 
1937 

obá – do ioruba. 
s.f. Bras. Folcl. 
Orixá guerreira e 
uma das mulheres 
de Xangô, 
identificada como 
Joana d'Arc. 

Obá – do ioruba. 
S. f. Bras. Rel. 
Título honorífico 
atribuído a 12 
homens no 
candomblé do Opô 
Afonjá, em 
Salvador (BA), e 
que se refere aos 
12 próceres que, 
reza a tradição, 
faziam de 
ministério de 
Xangô em Oió 
(África) 

Obaluayê Kwa 
 
 

PS 

 
“Obalaiê” –s. nome 
de Xangô 

“Obaluaê” – S. m. 
Bras., RJ. Orixá da 
varíola 

“Abaluaiê” – do 
ioruba. S. m. Bras. 
Rel. Forma jovem 
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 de Omolu 

Óbolos 
 

Kwa LS “obo” -s. Nádegas, 
bunda. 

- - 

Obrigação Formação 
brasileira 
 
 
 

PS 

 
-s.f. herança ritual; 
oferendas rituais e 
obediência aos 
preceitos da 
feitura-de-santo 

9. Bras. Grande 
festa anual da 
religiäo dos 
negros, chamada 
outrora candomblé 

(...) 14. Bras. Rel. 
Trabalho que o 
filho-de-santo tem 
que de executar 

Odô Oyá Kwa LS “Odoiá” -exp. 
Saudação da 
Iemanjá 

Do iorubá. 
Saudação da 
Iemanjá 

Do iorubá. Bras. 
Rel. Saudação da 
Iemanjá 

Ogã/ogan Kwa 
 
 
 

PS 

 
-s.m. título nagô-
queto, dado aos 
membros do 
terreiro qie são 
escolhidos pelos 
orixás para exercer 
uma função civil, 
podendo 
desempenhar 
papéis 
especificamente 
religiosos no 
contexto sagrado 

S. m. Protetor do 
candomblé 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. Título 
honorífico dado a 
protetores de 
candomblés, de 
templos 
umbandistas 

Ojuobá Kwa 
 
 
 

LS 

 
-s. cargo sacerdotal 
que dá direito ao 
titular de agitar o 
xerê; os olhos do 
rei 

- - 

Omolu Kwa 
 
 
 

PS 

 
“Omulu” –s. orixá 
da varíola, das 
doenças da pele, 
equivalente a São 
Lázaro. O jovem e 
forte é chamado 
Obaluaê 

(V. Obaluayê) De org. afr. S. m. 
Bras. Rel. Orixá 
cuja epifania são as 
doenças 
contagiosas 

Orin orixá 

 

Kwa 
 
 
 

LS 

 
“orinorixá” –s. 
cantiga para o orixá 

“orim-orixá” – do 
ioruba. S. m. Bras., 
BA. Cântico 
dedicado aos 
orixás 

“orim-orixá” – do 
ioruba. S. m. Bras. 
Rel. Cada um dos 
cânticos xom que 
se chamam a 
descer 

Orixá 
 

Kwa PS, BR (PS) -s.m. 
designação 
genérico das 
divindades do 
panteon iorubá ou 
nagô-queto. 
 
(BR) -s.m. 
designação 
genérica das 
divindades 
africanas cultuadas 
no Brasil, mais 
conhecidas do que 
outras através dos 
inúmeros estudos 
sobre o candomblé-
queto da cidade do 

S.m. Bras. 
Divindade africana 
(especialmente 
jeje-nagô) das 
religiões afro-
brasileiras; guia; 
encantado 

Do ioruba. S 2 g. 
Entre os iorubas e 
nos ritos religiosos 
afro-brasileiros, 
como o candomblé, 
a umbanda etc., 
personificação ou 
deificação das 
forcas da natureza 
ou ancestral 
divinizado que, em 
vida, obteve 
controle sobre 
essas forcas; guia, 
encantado. 
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Salvador. 

Orunkó 
 
 

Kwa 
 
 
 

LS 

 
-s. nome iniciático 
nagô-queto 

 “Oruncó” – do 
ioruba. S. m. Bras. 
Dia de dar nome 
do Orixá, dono da 
cabeça da iniciada 

“Oruncó” – do 
ioruba. S. m. Bras. 
Rel. Cerimônia 
pública do 
candomblé em que 
o orixá da iniciada 
dá a conhecer seu 
nome particular 
pela voz dela; dia 
de dar o nome 

Ossé  

 
Kwa LS -s. oferecimento de 

alimentos ao orixá 
no dia da semana 
que lhe é 
consagrado;dia-se-
guarda, no qual 
também se procede 
ao arranjo do 
quarto-de-santo. 

S.m. Bras., BA. 
Oferenda de 
alimento feita pelas 
filhas-de-santo aos 
seus orixás, nos 
dias que a estes são 
consagrados. 

- 

Oxaguinhã Kwa 
 
 
 

PS 

 
“Oxaguiã” –s. o 
orixá-funfum, a 
divindade suprema 
da criação, do pai 
de todos os orixás, 
identificado como 
Nosso Senhor do 
Bonfim 

“Oxaguiã” – do 
ioruba. S. m. Bras., 
BA. Oxalá moço, 
que apresenta 
alegre, ligeiro, 
empunhando um 
pilão de metal 
branco 

“Orixaguinhã” – do 
ioruba. S. m. Bras. 
Rel. Forma jovem e 
guerreira de Oxalá 

Oxalá 
  

Kwa PS -s. o orixá-funfum, 
a divindade 
suprema da 
criação, o pai de 
todos os orixás, 
identificado com 
Nosso Senhor do 
Bonfim. 

“orixalá” – S.m. 
Bras. 
1. O grande orixá 
sincretizado com 
Jesus Cristo. 
 
2. Folcl. Orixá 
supremo do culto 
iorubano em nosso 
país, a quem estão 
afetas as funções 
sexuais da 
reprodução, 

Do “orixalá”, do 
ioruba. S. m. Bras. 
Rel. Alta divindade 
entre os orixás jeje-
nagôs, abaixo 
apenas de Olorum 

Oxolufá Ver ”Oxalá”   “Oxolofã” – S. m. 
Bras. 
Representação de 
oxalá moço 

- 

Oxossi  Kwa LP -s.m. orixá da caca, 
protetor dos 
caçadores, 
equivalente o São 
Jorge. 

do ioruba. S.m. 
Bras. Orixá dos 
caçadores, 
representado nas 
macumbas por um 
arco atravessado de 
flecha. 

“oxoce” - do 
ioruba. S. m. Bras. 
Rel. Orixá de caca, 
irmão de Ogum 
segundo alguns 
mitos, Dono do 
Mato, Oxóssi. 

Oxum 

 
Kwa LP -s.f. Orixá que 

comanda os rios e 
todas as águas 
doces, sem a qual a 
vida na terra seria 
impossível. 
Identificada com 
Nossa Senhora das 

do ioruba. S.m. 
Bras. Orixá das 
águas, deusa do rio 
Oxum, na África. 

S. f. Bras. Rel. Iabá 
faceira e vaidosa, 
cuja epifania no 
Brasil são as águas 
doces. 
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Candeias ou Nossa 
Senhora das 
Gracas, é a 
segunda mulher, a 
predileta, de 
Xangô, depois de 
ser casada com 
Oxóssi. 

Oxumaré Kwa 
 
 
 

PS 

 
“Oxumarê” –s. o 
orixá da riqueza, 
identificado com o 
arco-íris, 
equivalente e São 
Bartolomeu e 
simbolizado pela 
serpente 

“Oxumarê” – do 
ioruba. S. m. Bras. 
Folcl. Orixá do 
arco-íris, o que liga 
o céu à terra, e que 
é representado por 
uma serpente de 
duas cabeças 

“Oxumarê” – do 
ioruba. S.. m. Bras. 
Rel. Orixá-serpente 
dos iorubas, 
equivalente ao 
vodum Dã dos 
jejes; tem dois 
sexos e uma de 
suas epifanias é o 
arco-íris 

Oyá 
 

Kwa PS “Oiá” -s.f. Nome 
de Iansa menina, 
uma das três 
mulheres de 
Xangô. 

- “Oiá” -Do ioruba. 
S. f. Bras. Rel. Iabá 
cuja epifania, na 
África, é o rio Oiá 
(Níger); é uma das 
mulheres de 
Xangô. 

 
 

P 
Padê Kwa 

 
 
 

PS 
 

-s.m. rito 
propiciatório para 
Exu que precede 
todas as 
cerimônias jeje e 
nagô-queto 

Do ioruba. S. m. 1. 
Bras. Cerimônia 
dedicada a Exu, e 
que precede todas 
as festas do 
candomblé 
 
2. Bras., BA. Folcl. 
Homenagem que 
se presta a Exu 
antes de qualquer 
cerimônia do 
candomblé, para 
evitar que ele 
estrague a festa 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. Rito 
propiciatório que 
ocorre antes do 
início das 
cerimônias públicas 
ou privadas dos 
candomblés e da 
umbanda, e que 
consiste na 
oferenda a Exu de 
animais votivos 
sacrificados, 
alimentos e 
bebidas, para que 
este não perturbe a 
festa e faça as 
vezes de 
mensageiro na 
obtenção da boa 
vontade dos orixás 
que serão 
chamados a descer  

Panã Kwa PS -s.m. cerimônia 
final de iniciação 
jeje ou nagô-queto 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Cerimônia 
da quitanda das 
iaôs 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. No 
processo de 
iniciação ao 
candomblé, rito de 
passagem cujo 
objetivo é 
reintegrar no 
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mundo secular as 
iniciadas após seu 
período de 
reclusão, e que 
inclui, entre outras 
cerimônias, um 
leilão de frutas, 
doces, bebidas e de 
objetos feitos pelas 
iaôs, na chamada 
quitandas-de-iaôs 

Paxorô Kwa 
 
 
 
 

PS -s.m. cajado 
prateado, insígnia 
de Oxalá 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Cajado 
prateado, insígnia 
a Oxalá 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. Espécie 
de cajado de prata 
ou outro metal 
prateado, ardonado 
de arandelas com 
pingentes e 
encimado 
frequentemente por 
um pássaro, que é 
atribuído de 
Oxalufã 

Peji Kwa 
 
 
 

PS, LP 
 

(PS) –s.m. o altar 
do terreiro, 
localizado num 
quarto privado, à 
maneira de uma 
plataforma baixa, 
sobre a qual se 
encontram várias 
pedras (otá), cada 
uma identificada 
com uma 
divindade 
particular que se 
acredita nelas 
“assentadas” 
 
(LP) –s.m. (p. Ext) 
quarto sujo, 
desarrumado 

De org. afr. S. m. 
Bras. Santuário do 
candomblé baiano 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. No 
candomblé, altar 
dos orixás. 

 
 

Q 
 

Quartinha Formação 
brasileira 

PS s.f. pequeno vaso 
votivo em barro 

- S.f. Bras., RJ., SP. 
Copo de barro com 
tampa 

Quiabo 
 
  
 

Banto BR, BA (BR) -s.m. fruto do 
quiabeiro, muito 
usado na cozinha 
cerimonial afro-
brasileira e baiana. 
 
(BA) expressão - 
“levar na cuia dos 
quiabos” - ser 
punido pelo que 

Do quimb. 
S.m.Bras. Fruto 
capsular cônico, 
verde e peludo, 
produzido pelo 
quiabeiro comum 

S.m.Bras. Fruto 
capsular cônico, 
verde e peludo, 
produzido pelo 
quiabeiro comum 
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não deve, “tomar 
na cuia dos 
quiabos” - ser 
logrado, 
“escorregar no 
quiabo” diz-se de 
alguém pouco 
confiável, cheio de 
artifícios, um 
pilantra. 

Quiba 
 

Banto LP -adj. Forte, 
corpulento 
(falando-se de 
animais) 

do quimb. Adj. 2 g. 
Bras. Forte, 
robusto. 

Adj. 2 g. Bras. 
Forte, robusto. 

Quiçá 
 

Banto BR “quiçaça” -s.f. 
Terra árida de 
escassa vegetação 

“quiçaça” - do 
quimb. S.f. Bras., 
SP. Terra árida, 
ruim, caracterizada 
sobretudo por 
vegetação xenófila, 
mato baixo e 
espinhento, espécie 
de capoeira de 
paus tortuosos e 
ásperos. 

“quiçaça” - do 
quimb. S. f. Bras. 
SP. Terra árida, 
ruim, caracterízada 
sobretudo por 
vegetação xenófila, 
mato baixo e 
espinhento, espécie 
de capoeira de paus 
tortuosos e ásperos. 

Quitandê 
 

Banto BR -s.m. feijão miúdo 
e verde que se 
serve para sopas e 
outras iguarias. 

do quimb. S.m. 
Bras. Feijão miúdo 
e verde que, 
descascado à unha, 
se emprega em 
sopas e outras 
iguarias. 

“quitandê” - do 
quimb. S. m. Bras. 
Feijão miúdo e 
verde que, 
escascado à unha, 
se emprega em 
sopas e outras 
iguarias. 

 
 

R 
Rum, Rumpi Kwa PS -s.m. o maior e 

mais importante 
dos três atabaques 
sagrados que 
compõem a 
orquestra 
cerimonial do 
candomblé 

Do ioruba. S. m. 
Bras. BA. Nos 
candomblés, o 
atabaque maior; 
ilu. 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. Nos 
candomblés, o 
atabaque maior; 
ilu. 

 

S 
Sacanagem Formação 

brasileira 
 
 
 

LP 
 

-s.f. ação de sacana 
(canalha) 

S. f. Bras. Ato, 
procedimento ou 
dito de sacana; 
sacanice. 
Devassidão, 
bandalheira, 
libertinagem, 
sacanice. 

De “sacana” (org. 
obscura) – S. f. 
Bras. Ato, 
procedimento ou 
dito de sacana; 
sacanice. 
Devassidão, 
bandalheira, 
libertinagem, 
sacanice.  

Samba 
  

Banto PS, BR (PS) -s.f. Título de 
mameto; cerimônia 

do quimb. S.m. 
1. Bras. dança 

do quimb. S.m. 
1. Bras. dança 
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pública de 
macumba. 
 
(BR) -s.m. dança e 
música popular 
brasileira de 
compasso binário e 
acompanhamento 
sincopado; a 
música que 
acompanha essa 
dança. Também 
festividade 
barulhenta 
acompanhada de 
dança; qualquer 
cerimônia pública, 
religiosa, afro-
brasileira; 
confusão, barulho, 
briga. 

cantada, de origem 
africana, compasso 
binário e 
acompanhamento 
obrigatoriamente 
sincopado. 

cantada, de origem 
africana, compasso 
binário e 
acompanhamento 
obrigatoriamente 
sincopado. 

Samba-de-roda  
 

formação 
brasileira 

BA -s.f. Samba em 
círculo, com 
sapateado e 
requebro de ancas 

S.m. Bras., BA, 
Mús. Pop. 
Denominação do 
samba baiano. 

S.m. Bras., BA, 
Mús. Pop. 
Denominação do 
samba baiano. 

Saravá Formação 
brasileira 
 
 
 

PS 
 

-exp. Saudação às 
divindades, pedido 
e permissão para 
participar de uma 
cerimônia 

Alter. de salvar; 
Salve! Us. nos 
cultos afro-
brasileiros 

Alter. de salvar; 
Salve! Us. nos 
cultos afro-
brasileiros 

Senzala 
 
 

Banto BR, LS, PS (BR) -s.f. 
Alojamentos que 
eram destinados 
aos escravos no 
Brasil. 
 
(LS) -s. a morada 
mítica dos inquices. 
 
(PS) -s.f. Pequenas 
construções em 
espaço aberto no 
terreiro nas quais se 
encontram 
trancados os 
“escravos” de cada 
caboclo. 

do quimb. S.f. Bras. 
Conjunto de casas 
ou alojamentos que 
se destinavam aos 
escravos de uma 
fazenda ou de uma 
casa senhoria. 

do quimb. S.f. Bras. 
Conjunto de casas 
ou alojamentos que 
se destinavam aos 
escravos de uma 
fazenda ou de uma 
casa senhoria. 

Sereia Mucunã 
 

Formação 
brasileira 
 
 
 

PS 
 

-s.f. um dos nomes 
de Dandalunda 

- - 

Sunga 
 

Banto 
 
 
 

BR 
 

-s.f. calção de 
criança; calções de 
banho-de-mar; 
cuecas 

Dev. de “sungar” 
(do quimb.) – S. f. 
Bras. Espécie de 
calção para crinças; 
calção cavado, 
próprio para banho 
de mar 

Dev. de “sungar” 
(do quimb.) – S. f. 
Bras. Espécie de 
calção para 
crianças; calção 
cavado, próprio 
para banho de mar; 
cueca semelhante a 
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sunga  

 
 

T 
Terreiro  
 

Formação 
brasileira 

BR -s.m. local onde se 
celebram os cultos 
afro-brasileiros 

- - 

 

U 
Umbanda Banto BR -s.f. religião afro-

brasileira que 
surgiu neste século 
com assimilação 
de elementos do 
espiritismo 
Kardecista e do 
catolicismo 

Do quimb. S. m. 1. 
Bras. Forma 
cultual originada 
da assimilação de 
elementos 
religiosos afro-
brasileiros pelo 
espiritismo 
brasileiro urbano; 
magia branca 
 
2. Bras., RJ., 
Folcl. Grão-
sacerdote que 
invoca os espíritos 
e dirige as 
cerimônias de 
macumba 

Do quimb. S. f. 
Bras. Rel. 
Sincretismo 
nascido no Rio de 
Janeiro na virada 
do século XX e 
talvez derivado da 
cabula, que já no 
fim do século XIX 
registra elementos 
bantos, espíritas e 
palavras do jargão 
umbandista atual 

 

 
V 

Vatapá 

 
Banto BR -s.m. Prato típico 

da cozinha baiana, 
espécie de purê de 
farinha de 
mandioca ou pão 
de véspera, leite de 
côco, azeite-de-
dendê, amendoim, 
gengibre e castanha 
de caju, ralados ou 
moídos, 
tradicionalmente 
feito para 
acompanhar o 
caruru. 

S.m. Bras. Prato 
típico da cozinha 
baiana, muito 
apimentado, feito 
com peixe ou 
galinha, a que se 
adiciona leite de 
coco, camarões 
secos e frescos, pão 
da véspera, 
amendoim e 
castanha de caju 
torrados e moídos, 
e que se tempera 
com azeite-de-
dendê, além dos 
temperos habituais. 

S.m. Bras. Prato 
típico da cozinha 
baiana, muito 
apimentado, feito 
com peixe ou 
galinha, a que se 
adiciona leite de 
coco, camarões 
secos e frescos, pão 
da véspera, 
amendoim e 
castanha de caju 
torrados e moídos, 
e que se tempera 
com azeite-de-
dendê, além dos 
temperos habituais. 

Vodum  Kwa PS -s.m. designação 
genérica das 
divindades em jeje, 
equivalente a 
inquice e orixá 

“vodu” – de uma 
língua africana. S. 
m.  
1. Designação 
comum às 
divindades do 
Daomé. 
 
2. Culto de origem 
jeje-daomeana, 

Do jeje, poss. S. m. 
Bras. Rel. 
Denominação 
genérica das 
divindades de 
origem jeje, 
presentes em cultos 
afro-brasileiros e 
que correspondem 
aos orixás 
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praticado nas 
Antilhas, 
principalmente no 
Haiti, e que tem 
semelhanças com o 
nosso candomblé 

iorubanos  

 
 

X 
Xangô 

 
Kwa PS, BR -s. orixá dos raios 

e do trovão, rei-
herói do povo 
iorubá, geralmente 
corresponde a São 
Jerônimo, é 
venerado nos 
meteoritos e 
machados de pedra 
que são colocados 
em um pilão de 
madeira esculpida 
(odô) a ele 
consagrado. Suas 
três mulheres são 
Obá, Oiá e Oxum, 
seu criado é 
Oxumarê. 
 -s.m. diz-se de 
uma pessoa 
turbulenta, 
agressiva (origem 
banto). 
 
(BR) -s.m. nome 
genérico das 
religiões afro-
brasileiras em 
Pernambuco e 
Alagoas, e onde 
elas se realizam. 

do ioruba. S.m. 
Bras. 
Um dos orixás 
mais poderosos, 
relacionado com o 
raio e o fogo, e 
sincretizado 
freqüentemente 
com S. Jerônimo, 
Santa Bárbara, S. 
Miguel Arcanjo 

do ioruba. S.m. 
Bras. 
Um dos orixás mais 
poderosos, 
relacionado com o 
raio e o fogo, e 
sincretizado 
freqüentemente 
com S. Jerônimo, 
Santa Bárbara, S. 
Miguel Arcanjo 

Xaorô Kwa 
 
 
 

PS 

 
-s.m. guizos presos 
em torno do 
tornozelo das 
iniciadas, símbolo 
de sujeição; guizos 
de metal amarelo 
que se prendem às 
roupas ritualístics 
de Omolu 

Do ioruba. S. m. 
Bras., BA. 
Tornozeleira de 
guizos usada pelas 
iniciadas de um 
candomblé como 
símbolo de 
sujeição 

Do ioruba. S. m. 
Bras. Rel. 
Tornozeleira de 
guizos usada pelas 
iniciadas de um 
candomblé como 
símbolo de sujeição 

Xibiu 
  

Kwa/Banto LP -s.m. vulva, partes 
genitais da mulher, 
diamante 
pequenino 

S.m. Bras., MG, 
GO e MT. 
1. Diamante 
pequeno, usado em 
instrumentos de 
cortar vidro. 
2. Bras., N.E. E 
BA. Chulo. A 
vulva. 

S.m. Bras., MG, 
GO e MT. 
1. Diamante 
pequeno, usado em 
instrumentos de 
cortar vidro. 
2. Bras., N.E. E 
BA. Chulo. A vulva. 

Xibungo Banto LP -s.m. S.m. Bras., N.E. S. m. Bras. N.E, 
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 Homossexual, 
pederasta passivo; 
ente fantástico, 
lobo que come 
crianças por um 
buraco que tem nas 
costas 

Chulo. Pederasta 
passivo 

BA. Chulo. 
Pederasta passivo 

Xingar 
  

Banto BR -s. insultar, 
ofender com 
palavras, injuriar. 

do quimb. V.t.d. 
Bras. Dirigir 
insultos ou 
palavras afrontosas 
a; descompor, 
insultar, injuriar, 
destratar. 

do quimb. V.t.d. 
Bras. Dirigir 
insultos ou palavras 
afrontosas a; 
descompor, 
insultar, injuriar, 
destratar. 

Xinxim 

 
Kwa BA -s.m guisado de 

galinha ou outra 
carne com 
camarões secos e 
azeite-de-dendê a 
que se pode 
acrescentar 
amendoim moído e 
castanha de caju 

Guisado de 
galinha, ou de 
outra carne, com 
sal, cebola e alho, 
ralados, a que se 
adicionam azeite-
de-dendê e 
camarões secos, 
amendoim e 
castanha de caju 
moídos. 

De org. Afr. S. m. 
Bras. BA Cul. 
Guisado de galinha, 
ou de outra carne, 
com sal, cebola e 
alho, ralados, a que 
se adicionam 
azeite-de-dendê e 
camarões secos, 
amendoim e 
castanha de caju 
moídos. 

Xodó 
 
  

Banto BR -s.m. Namorado, 
amante, paixão, 
apego, chamego. 

S.m. Bras. 
1. V. namoro 
2. V. namorado 
3. amor, paixão 
4. estima especial; 
apreço 
5. mexerico, intriga 

S.m. Bras. 
1. V. namoro 
2. V. namorado 
3. amor, paixão 
4. estima especial; 
apreço 
5. mexerico, intriga 

Xoxocota 
 

Banto LP -s.f. Vulva. S.f. Bras. Chulo. A 
vulva. 

S.f. Bras. Chulo. A 
vulva. 

 
 

 
Y 
 
Yansã 
 

Kwa BR  “Iansa” - -s.d. 
Orixá do fogo, 
trovão e 
tempestade, uma 
das três esposas de 
Xangô, mulher 
corajosa e 
destemida, a única 
aiabá. Mae de fogo 

“Iansa” – do 
ioruba. S.f. Bras. 
Orixá feminino, 
mulher de Xangô, a 
qual preside aos 
ventos e às 
tempestades. 

“Iansa” - do 
ioruba. S. f. Bras. 
Rel. Orixá feminino 
cuja epifania são os 
ventos, raios e 
tempestades; 
sincretizado com 
Santa Bárbara, é o 
único orixá que 
enfrenta e domina 
os eguns. 

Yemanjá 
 

Kwa BR “Iemanjá” - -s.f. O 
orixá do mar, 
equivalente a 
Nossa Senhora de 
Conceição, do 
Carmo ou das 
Candeias. 

“Iemanjá” S.f. 
Bras. Orixá 
feminino, a mãe-
d'água dos 
iorubanos, ou o 
próprio mar 
divinizado; janaína; 

“Iemanjá” - do 
ioruba. S. f. Bras. 
Rel. Iabá fluvial 
iorubana, que, no 
Brasil, se 
sincretizou com a 
sereia européia e 
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 rai
nha do mar; aiucá 

com alguns mitos 
hídrícos 
ameríndios, 
ganhando causa 
pisciforme e longos 
cabelos; sua 
epifania são as 
águas, esp. as 
salgadas 

 

 
Z 
 
Zanga 
 
 
 

Banto BR -s.f. Irritação, 
briga. 

S.f. 1. V. cólera. 
2. Sentimento de 
irritação contra 
aquele ou aquilo 
que nos causa 
aborrecimento ou 
prejuízo; mau 
humor; amolação 

S.f. 1. V. cólera. 
2. Sentimento de 
irritação contra 
aquele ou aquilo 
que nos causa 
aborrecimento ou 
prejuízo; mau 
humor; amolação 

Zunzum 
  

Banto BR  -s.m. Barulheira, 
boato. 

S.m. 
1. V. zumbindo 
2. V. boato 

S.m. 
1. V. zumbindo 
2. V. Boato 

 

 

 

Apêndice II –Etimologias divergentes nas duas edições do Aurélio 

Palavra Origem Aurélio 1986 Origem Aurélio 2008 

Adarrum - Iorubá 

Adjá - Iorubá 

Afoxé - Iorubá 

Aioká -- Iorubá 

Aquirijebó - Iorubá 

Alujá - Iorubá 

Angola - Angolanismo 

Aruandê -- Angolanismo 

Axé - Iorubá 

Banho-de-maionga - Quimbundo 

Bori Ioruba -- 

Cachaça - De origem controvertida 

Cambondo De origem africana Quimbundo 
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Capanga(r) Quimbundo V. int. Bras  

Caxixi - Quimbundo 

Cazumbi - Quimbundo 

Cochilar Quimbundo De origem africana 

Congo - Do top. Congo 

Dandalunda - De origem africana 

Dendê Quimbundo De origem africana 

Eiru Ioruba De origem africana 

Euá -- Iorubá 

Ifá - Iorubá 

Ijexá - Iorubá 

Kaiala - De origem africana 

Malungo -- Quimbundo 

Moringa - Quimbundo 

Muximba - Quimbundo 

Obaluaê - Iorubá 

Ogã/Ogan - Iorubá 

Omolu --- De origem africana 

Orixá - Iorubá 

Oxala - Iorubá 

Oxum Ioruba - 

Oyá -- Iorubá 

Peji De origem africana Iorubá 

Quiabo Quimbundo - 

Quiba Quimbundo - 

Sacanagem - De origem obscura 

Vodum De uma língua africana Jeje possível 

Xinxim - De origem africana 

Iemanjá - Iorubá 

 

- sem dados sobre origem 

-- palavra não registrada 

--- o dicionário remete para outra palavra 
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Apêndice III - Antropônimos e nomes de terreiros excluídas da análise devido 

à limitação do trabalho 

 

Antropônimos 

Air de Oxaguian 
 

Andreza de Yansã 
 

Babalorixá Luis da Muriçoca 
 

Balbino de Xangô 
 

Camaféu de Oxóssi 
 

Jacira do Odô Oyá 
 

João Luanda 
 

Lucio Dendê 
 

Mãe Aninha 
 

Mãe Menininha do Gantois 
 

Mãe Mirinha 
 

Mãe Mirinha de Portão 
 

Mãe Olga de Tempo 
 

Mãe Senhora 
 

Mãe Stella de Oxóssi 
 

Margarida de Yansã 
 

Margarida do Bogum 
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Mário Obá Tela 
 

Milton Macumba 
 

Olga de Tempo 
 

Olga de Yansã 
 

Olga do Alaketu 
 

 
 
 

Nomes de terreiros e templos 
 
Axé do Alaketu 
 
Axé Opô Afonjá 
 
Axé Yá Massê 
 
Axé Yá Nassô 
 
Bate-Folha 
 
Candomblé do Engenho 
Velho 
 
Casa Branca 
 
Ilé Axé Ibá Ogun 
 
Ilé Iyá Omim Axé Iyamassé 
 
Ilê Moroialajê 
 
Ilê Ogunjá 
 
Pilão de Prata 
 
Terreiro de Portão 
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Apêndice IV - Palavras derivadas a partir de 
africanismos encontradas no corpus 

 

Palavra encontrada Derivado Significado 

Segundo Castro (2001) 

Adjunto  

 

Junto, ajuntó  -s.m. espécie de anjo-da-guarda, vem 
junto ao dono-da-cabeça, mas não se 
manifesta em seus iniciados 

Afoxé Afoxé Filhos de Gandhi, Filhos-de-
Gandhy  
aparece p. 21 

-s. praga, maldição. 
 
-s-m. (depreciativo) festa ritual 
pública considerada de qualidade 
inferior. 
 
-s.m. cortejo real, na representação de 
um grupo de caçadores nobres 
originários de África, que carregam, 
como  símbolo, um boneco preto 
(babalotim); cortejo carnavalesco da 
Bahia, no qual predomina a 
característica africana nas roupas, 
cânticos e instrumentos musicais 

Aioká  Princesa de Aioká -s. A mãe-d’água nas expressões 

Axé Axé do Opô Afonjá 
 

 -s. nome de um conhecido terre(i)ro 
queto na cidade do Salvador. 

Cabeça feita Dona da sua cabeça, Fazer a cabeça, 
Feita a cabeça, feito a cabeça Raspar a 
cabeça, Troca de cabeças 
 

–s.f. o iniciado já submetido aos 
processos rituais para receber o transe 
de possessão 
 
–s.f. diz-se de alguém de opinião 
previamente formada 
 

Cachaça Cachaceiro -s.f. aguardente que se obtém 
mediante a fermentação e destilação 
do mel ou borras do melaço; qualquer 
bebida alcoólica 
 
-s.f. paixão, amor ardente, inclinação 
por alguém ou por alguma coisa; 
qualquer coisa excitante, 

Cafuné Catar-lhe cafuné, Fazer cafuné -s. Ato de cocar, de leve, a cabeça de 
alguém, dando estalidos com as unhas 
para provocar sono. 

Candomblé Candomblezeira  local de adoração e de práticas 
religiosas afro-brasileiras da Bahia; o 
culto ou o conjunto de crenças 
religiosas dedicadas a divindades 
africanas (santos); a cerimônia pública 
festiva; (pejorativo) cerimônia de 
magia negra, de feitiçaria, macumba. 
 -s.m. Associações religiosas afro-
brasileiras, espécie de igrejas 
independentes, cada qual dirigida por 
uma personalidade sacerdotal (pai- ou 
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mãe-de-santo), submetida apenas à 
autoridade suprema dos inquices, 
voduns ou orixás, e organizadas por 
linhas hierárquicas bem definidas 
entre homens (Cf. Ogã) e mulheres, 
mas–  privilegiando as mulheres, 
sempre a maioria no grupo; local e 
conjunto de suas cerimônias públicas, 
geralmente na casa de residência do 
líder religioso 

Caruru Caruru de Cosme e Dam -s.m. iguaria feita à base de quiabo 
cortado, temperado com camarões 
secos, dendê, cebola, pimenta, prato 
típico da cozinha baiana. 
 
 -s.m. festa votiva, em homenagem a 
Cosme-Damiao e aos Ibêji, 
geralmente para pagar promessa ou 
por quem tem filhos gêmeos, durante 
a qual o caruru, acompanho vários 
outro pratos da cozinha baiana, é 
colocado em quartinhas aos pés da 
imagem dos santos e servido, antes de 
todo mundo, sem talheres, numa 
gamela comum, a sete crianças.    

Dengue Dengosa, Olhos de dengue -s.m. Palmeira ou o fruto da palmeira, 
também óleo vermelho obtido da 
palmeira dendê, de grande uso na 
culinária religiosa afro-brasileira e 
baiana. 
 
 -s.m. bruxaria, magia negra, coisa-
feita; diz-se também da moca 
assanhada, espevitada. Expressão - 
“vadiar na tina do dendê” - esbofar-se, 
esfalfar-se. -s. topônimo muito 
comum para ruas, ladeiras etc 

Despacho Despachar um ebó  - s.m. rito propiciatório, ebó 
 
 –s.m. bruxaria  

Dia de dar o nome Dia do orunkó, Orunkó -s. nome iniciático nagô-queto, dia de 
dar nome do Orixá, dono da cabeça da 
iniciada (Aurélio 2008) 

Ebó Ebó do nome 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. 
Quando feito com bicho-de-quatro-
pé(s) canta-se sete cantigas com galo  
apenas quatro. 

Exú Exú Malé, Exú sete Pinotes -s.m. divindade nagô-queto, capaz de 
fazer tanto o bem quanto o mal, tido 
como mensageiro dos orixás, preside 
a fecundidade, as encruzilhadas, os 
caminhos perigosas e escuros. 
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-s.m. espírito maligno, o diabo. 
 
expressão - “virar Exu” - ser tomado 
de cólera, enfurecer-se; “não  se(r) 
Exu pra gostar de farofa” - para 
deixar-se enganar  por mentiras ou 
lisonjas, ser tapeado.    

Iaô Iaô de efun completo -s.2gen. Designação genérica dada aos 
noviços de ambos os sexos 

Obá Obá de Xangô, Obá Até, Obá Onã 
Xocun 
 

-s. rei, chefe. 
 
-s.f. Nome de Iansa velha, uma das 
três mulheres de Xangô, equivalente a 
Joana D'Arc ou Madalena. 

Ogã,  Ogan foi levantado ogã,  Ogan-de-sala -s.m. título nagô-queto, dado aos 
membros do terreiro qie são 
escolhidos pelos orixás para exercer 
uma função civil, podendo 
desempenhar papéis especificamente 
religiosos no contexto sagrado 

Oxalá Águas de Oxalá, Oxalá velho -s. o orixá-funfum, a divindade 
suprema da criação, o pai de todos os 
orixás, identificado com Nosso 
Senhor do Bonfim. 

Oxum Barco de Oxum, Oxum da Bahia -s.f. Orixá que comanda os rios e 
todas as águas doces, sem a qual a 
vida na terra seria impossível. 
Identificada com Nossa Senhora das 
Candeias ou Nossa Senhora das 
Graças, é a segunda mulher, a 
predileta, de Xangô, depois de ser 
casada com Oxóssi. 

Xingar 

 

Xingo, Xingamento -s. insultar, ofender com palavras, 
injuriar. 
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