
A IDENTIDADE SONORA INDIVIDUAL E A DO ORIXÁ 
 
Segundo as lendas a divindade suprema dá a vida ao homem através do sopro, emí, por isso 
o candomblé pode ser considerado uma religião pneumática, quer dizer que a criação originou-
se pelo ritmo da respiração da divindade.  Segundo a mitologia cada pessoa nasce com um 
dono-da-cabeça, que vive no corpo através do seu ritmo individual, da sua respiração, do seu 
andar. Esse ritmo pessoal por várias causas, pode ser esquecido ao longo da vida. O ritmo 
interior ligado ao orixá dono-da-cabeça ao longo da aproximação à religião e mais exatamente 
na iniciação é feito emergir e fixado definitivamente no corpo. 
A personalidade do orixá é inscrita no corpo da iniciada em rituais secretos que prevêem como 
condição o uso do ritmo e do som. Nessa fase dramática da vida da iniciada, a base rítmica do 
próprio dono-da-cabeça, o toque especifico e a sua cantiga vai tornar-se um ritmo permanente 
que serve como pano de fundo para as atividades progressivas do recém nascido. Assim todas 
as vezes que os alabés o seu orixá. 
Sendo a iniciação a representação do nascimento, o fiel nasce simbolicamente uma segunda 
vez, numa nova vida, e sendo o som, o ritmo, o movimento, elementos constantes da vida 
fetal, serão também os movimentos e os ritmos que as iniciadas aprendem no ronkoque irão 
ocupar uma parte importante da sua memória originária e serão inscritos no seu corpo.  Assim, 
no contexto holístico do candomblé esses elementos são partes integrantes do ser e da sua 
identidade, não existindo a dicotomia cartesiana corpo/espirito.  A identidade sonora (o toque 
do orixá) pode ser equiparada a um fundamento da iniciada que ela manifestará nos rituais 
periódicos. 
Os toques tão diferentes de Oiá ou de Iemanjá, por exemplo, atestam inequivocamente os traços da 
personalidade desses orixás, a primeira nervosa e livre, a segunda uma matrona calma e independente.  
De fato, cada orixá tem seu toque que é único e original e que simbolicamente corresponde a sua voz, 
a sua personalidade, a seu movimento, as seus aspectos mitológicos e aos  elementos naturais dos 
quais é composto. Essa identidade sonora do orixá contém a identidade sonora do possuído. A música 
é a comunicação entre o filho e o orixá, enquanto a dança é a manifestação dessa comunicação.  O 
possuído reconhece, a um nível não consciente, os ritmos e os movimentos  precedentemente inscritos 
no seu corpo e todas as vezes em que ouve a sua identidade sonora,  ele responde. A comunicação 
acontece aí a um nível muito sutil: o som dos tambores propaga-se através de todos os sentidos, a 
música envolve a pessoa como um todo e a obriga a comparticipar do som.  Em geral com a passagem 
do tempo e aumentando os anos de iniciação o ritmo interior corresponderá sempre mais  ao ritmo 
exterior, numa progressiva  união e conhecimento  com o orixá do qual se é filho. Segundo o povo 
do santo é o orixá que decide se a própria filha tem que recebê-lo e por quanto tempo e com qual 
intensidade. 

AS CARACTERISTICAS DA MÚSICA E DA DANÇA 

Para entender a função e o sentido simbólico da dança e da música no ritual é  preciso lembrar que o 
candomblé apresenta algumas das características básicas das religiões africanas. Em primeiro lugar o 
fato de ser uma religião holistica. Cada aspecto da vida é ligado a um outro numa corrente infinita onde 
cada parte existe em função da outra, em uma  eterna procura de harmonia e equilíbrio. Existe de fato 
uma ligação indissolúvel entre o cosmo, o ser, o divino que manifesta-se na existência dos homens e, 
nessa ligação entre sensível e supra-sensível, a música adquire uma importância especial porque é a 



vibração do orixá.  Todo o ritual esforça-se por voltar ao tempo do mito, da origem e de recriar aquele 
tempo, aquela antiga harmonia. A música e a dança são utilizadas nesse sentido.  Possuem algumas 
características em comum que são fundamentais ao desenvolver do ritual. Tendo como base o princípio 
de que o som é o resultado de uma interação dinâmica entre as vibrações que propagam-se do tambor 
percutido por o alabé, o sacerdote-musico. O som  é condutor de axé, poder de realização que aparece 
em todo seu conteúdo simbólico nos instrumentos musicais.  Por isso os atabaques são instrumentos 
sagrados e recebem todos os anos rituais apropriados, assim como são tocados só por sacerdotes  
especiais.

A música no candomblé é caracterizada por uma ciclicidade da frase musical, ou seja o padrão  
rítmico, o time-line repete-se ao infinito. A noção de tempo aqui expressa é bem diferente da 
noção ocidental. Não se trata, como nesta, de criar uma historia temporal, onde há um começo 
e um fim. No candomblé o padrão rítmico é repetido sem um começo nem um final.  Não se 
trata de uma simples repetição, mas  da possibilidade de se criar todas as vezes a origem. 
Assim na festa de Iemanjá, por exemplo, cria-se a própria energia da água do mar e esta é re-
originada através a repetição do  time-line e do movimento da dança.  Todos os fieis presentes 
tem que se concentrar e dançando e cantando a mesma cantiga três vezes origina-se a energia 
sagrada do orixá.  Por isso é muito importante estar presente nos momentos rituais, porque só 
nestes pode-se criar novamente o sagrado.  Parece que existe quase uma tentativa de parar o 
tempo e o seu fluxo na busca de um centro único,  fixo e eterno. 

A característica principal da música é de ser polirítmica, quer dizer que  cada atabaque tem 
seu padrão rítmico que se liga àquele dos outros tambores num ensamble thematic cycle que 
harmoniza  os vários instrumentos. 

O atabaque  maior, o rum, é o único que se permite variações, ele toma conta da cabeça que 
manda sobre o resto do corpo e dirige os pés através da coluna humana. O rum é tocado 
com as mãos, corresponde ao “fundamento religioso”. O rumpi  e o lé  são a base rítmica. 
O primeiro manda sobre os braços enquanto o segundo dirige o movimento dos ombros, 
que é contínuo e o mais solto possível; o lé produz um som seco, firme e penetrante. Toca-
se  com as varetas e, segundo o toque utilizado pelo alabé, emite sons de diferentes alturas. 
Os sons  mais “acentuados”, o stress, conduzem os movimentos  do corpo todo da filha-de-
santo na dança. Assim os dois tambores menores criam um fundo rítmico sobre o qual o rum 
manda e cria variações.  Existe um outro instrumento, o agogô, uma campainha de metal que 
é percutido com uma vareta. É um metalofone  que emite um som com um timbre agudo.  No 
toque de Oiá  é tocado com um ritmo fortemente sincopado. 

Pode-se entender melhor a função da música tomando outra vez Carpitella  quando falando 
da música da tarantela explica que: "....tem uma divisão entre a pulsação da seção rítmica 
(organeto, pandeiro e violão) e a pulsação de fora, o off-beat do violino (para o caráter de 
improvisação da parte melódica)... forma-se assim uma sobreposição  entre as pulsações: um 



ritmo isométrico puro acentuado e efeitos rítmicos atrasados, síncope,  que junto dão origem a 
uma estrutura polirítmica. (Carpitella in: De Martino, 1994: 351)

Existem  dois aspectos expressos na música que refletem dois momentos típicos das técnicas 
religiosas: a dilatação e a exasperação da crise que é musicalmente elaborada com técnicas 
expressivas particulares como os ritmos acentuados, síncope, efeitos instrumentais, vários 
tipos de percussões dos tambores, gritos), e do controle e contenção da crise que reflete-se 
sobretudo no obstinado ritmo isométrico.  Talvez  enquanto a poliritmia atua em função da 
dilatação e da exasperação da crise, o ritmo isometrico obstinado funciona como controlador e 
contendor da crise. Para entender a conexão estreita entre a música e a dança e a experiência 
do fiel é preciso ter em mente que são percebidas por todos os sentidos, não só através do 
ouvido e do olhar, mas também através da pele, envolvendo o fiel como um todo.  

A característica polirítmica da música existe também na dança. Cada parte do corpo segue um 
padrão de movimento, como se correspondesse a um ritmo, a um "time-line" específico.  A base dos 
movimentos, a parte isométrica, é dada pelo movimento dos pés ligados à cabeça via coluna vertebral.  
Outra característica da dança, em estreita conexão com os ritmos é o  policentrismo, ou seja o fato do 
que o movimento tem que sair do interior e propagar-se para o exterior. No corpo humano não existe um 
só centro de pulsão energética, mas  muitos. Os principais são a bacia, os pés e um ponto no fundo do 
pescoço que manda nos movimentos dos ombros, segundo os informantes.  A dança sagrada não é puro 
deslocamento no espaço, mas o corpo se movimentando, ocupa uma estrutura espacial, cria um espaço 
pessoal. As filhas-de-santo  movimentam-se em todas as direções, cada uma na sua estrutura espaço-
temporal, seguindo a reciclagem da frase-musical.

Outra característica é a forma do círculo. As danças desenvolvem-se em círculo e na direção 
anti-horária.  O circulo sagrado lembra o tempo-espaço do mito que segundo as lendas remete 
à antiga divindade da terra.

A repetição do movimento é percebida como uma criação de algo de novo, cada  movimento dá 
origem a divindade e dá a possibilidade de voltar no tempo e no espaço da começo.    

Nas danças do candomblé os pés estão em contato contínuo com a terra para absorver as 
suas energias e, simbolicamente, percutindo-a ao longo da dança, o fiel é obrigado ao encontro 
com “esse mundo”,  aquele no qual vivemos e estamos presente no aqui e agora; não é como 
na dança clássica onde a performance advém sobre as pontas do pés simbolizando a procura 
de um “outro mundo” e ou a rejeição deste.

O corpo em movimento assume um significado simbólico, segundo os níveis de verticalidade, 
alto-médio-baixo. O nível alto relaciona a pessoa com o elemento ar; o nível baixo relaciona o 



corpo com a energia da terra, que, segundo  Oliveira (1994): “tem que dar o apoio necessário 
para sustentar-se”; o nível médio inter-relaciona os outros dois.  O corpo movimenta-se 
também na horizontal, ampliando os movimentos semelhante a uma bola hipotética, como 
nas danças de Iemanjá, ou desenhando com os braços, uma forma redonda, como nas 
de “afastamento” de Oiá-Iansã. Assim as danças podem desenvolver-se tanto ampliando os  
movimentos, quanto subindo e descendo ao longo de uma linha imaginária, como na dança das 
ondas de Iemanjá.  

Nas danças sagradas tudo tem um sentido e um significado. Assim,  os orixás jovens pulam 
dançando, e interrompem os  movimentos com paradas repentinas e nervosas, como Oiá-Iansã 
ou Ogum,  demonstrando mais energia, enquanto os orixás mais velhos dançam com mais 
calma e com movimentos mais  contínuos, como Oxalá ou Nanã Buruku.  Os orixás guerreiros 
dançam com uma postura mais ereta, com pulos nos momentos mais dramáticos e alcançando 
com o corpo mais espaço, seja na linha vertical seja na horizontal, enquanto as divindades  
velhas dançam curvadas na direção do chão. É o caso de Omolu ou de Nanã Buruku, cuja 
gestualidade expressa sua ligação com os ancestrais e com o retorno à terra, aiê , ao orum,  o 
não conhecível. 

Em geral todas as danças dos orixás possuem as seguintes características: 

- a importância do grupo que fortifica a ligação entre os fiéis e oferece a possibilidade de ver 
a própria imagem refletida como num espelho, dançando os mesmos passos com os irmãos-
de-santo e a possibilidade de individualizar-se no transe, dançando por si e para os outros a 
própria identidade rítmica; 

-a relação com o elemento terra, a mãe terra que alimenta e que é a base dos homens, sendo 
o lugar dos ancestrais;

-a importância do ritmo que como explica Belinga (1994) é o próprio “verbo” e tem assim a 
função de chamar e de organizar a desordem, o momento da crise seja a nível macrocósmico, 
seja a nível microcósmico; 

-a simplicidade dos movimentos que podem ser repetidos ciclicamente e que ajudam o fiel a si 
concentrar sobre si mesmo para permitir a descida da divindade e a sua fixação no corpo; 

-a oferta de uma simbologia dançada, cantada, tocada que permite à iniciada dar uma resposta 
ao não-senso do sofrimento traduzindo a dor na linguagem do mito.



No ritual, a dança não pode existir sem a música e vice-versa, porque um é para o outro 
um “call and response” a nível energético. O rum, o tambor mestre, na dança do transe, dialoga 
com o orixá, a filha-de-santo possuida. O time-line não é fixo, mas segue a dança e a dança 
segue os mandamentos do tambor.

Na dança e na realização da música a idéia fundamental é de estar em harmonia consigo 
mesmo e com o resto do grupo, tendo a comunidade uma maior possibilidade de sobrevivência 
quando todos os fiéis participam. Sendo a música tão importante, assim são os sacerdotes-
músicos, os alabés que aprendem o repertório ao longo do tempo. São eles que podem chamar 
a comunidade e sobretudo os orixás a descer na festa, são eles que ajudam os fiéis a cair no 
santo acelerando os ritmos,  e que encerram a festa com um toque especial.          

A dança sobretudo na primeira parte do ritual, no xirê, é um tipo de meditação dinâmica e por 
isso dança-se “pequeneninho”, com a função de se concentrar.  Os toques dos orixás poderiam 
ser comparados a um mantra que ajuda a se focalizar no próprio eixo.  A percussão dos pés, a 
repetição dos mesmos movimentos sustentados pelos ritmos dos tambores,  obriga o corpo a 
se centrar e a seguir o ritmo que do exterior liga-se ao interior, parando o fluxo do pensamento 
cotidiano e obrigando o fiel a se relacionar com o interior, por isso na dança os olhos estão 
fechados a simbolizar que o olhar é voltado para o interior. 

Conforme já observado através da dança e da música pretende-se parar o fluxo do tempo para 
poder voltar ao momento do mito, onde tudo começou e onde pode-se agir com a ajuda da 
magia para poder reequilibrar as energias, como era no começo e sempre será.  O ritual todo é 
um esforço para voltar ao “começo”.

O tempo é o tempo circular do mito que começa e acaba no mesmo ponto, ciclicamente e 
ritmicamente seguindo os ritmos da natureza, dia-noite, sol-lua, estações, etc. O tempo, nesse 
sentido é movimento, é a materialização do movimento, como diz Duplan (1987): "para marcar 
o tempo, temos que agir, batendo sobre um tambor com a mão ou sobre o chão com os pés. 
Criando o tempo, criamos o movimento."    

O espaço sagrado é o “campo” do culto, o lugar no qual o caos transforma-se em cosmo, 
tornando possível a vida humana, por isso é polissêmico.  Existem dois espaços, um interior, o 
próprio corpo da  filha-de-santo, receptáculo do sagrado, sagrado ele mesmo, e um externo o 
barracão. Esses dois lugares são o teatro da transformação ritual.  Neles o fiel deixa o mundo 
cotidiano e alcança  o encontro tão assustador, mas tão desejado, com o divino. É só no 
espaço sagrado continente que ele pode voltar à  totalidade e comunicar-se com a divindade.



A dança desenha  não só o percurso do corpo no espaço para chegar ao divino, mas também 
percorre a planta arquitetônica do templo, desenhando  o caminho para alcançar o sagrado.  
O espaço sagrado, o barracão,  durante a dança, é preenchido com os corpos em movimento 
que expressam as várias possibilidades no espaço do divino e a liberdade do homem em 
se movimentar para todas as direções. A divindade e o homem podem utilizar uma estrada 
curvilínea ou um caminho que prevê varias mudanças de direções. 

OS RITMOS SINCOPADOS 

A  síncope, outra característica típica da música africana e do candomblé é o efeito rítmico 
produzido pelo prolongamento ou deslocamento do acento do tempo fraco ao tempo forte. 

O prolongamento do acento faz com que não exista uma percussão na batida forte. Assim, 
produz-se uma quebra da expectativa por uma batida forte e por isso verifica-se um choque.  
Os ritmos sincopados quebram a ordem dos ritmos esperados e criam assim um novo padrão 
de ordem.  O nosso corpo, o coração, o nosso andar  obedecem a um funcionamento rítmico 
isócrono.  A falta desse ritmo provoca um choque, uma sensação de caída. Simbolicamente 
nos fala da possibilidade das coisas não acontecer sempre na mesma forma, e obriga o corpo 
ao movimento.  O ritmo sincopado proposto num modo obsessivo  adquire, no contexto ritual, 
uma grandíssima importância porque altera a expectativa do padrão rítmico, movimentando 
os acentos do tempo forte para o tempo fraco. Abre assim, talvez, a porta a outras dimensões, 
indicando metaforicamente outras vias de conhecimento; vias que requerem o corpo e não 
apenas a mente. Contribui, junto com outras componentes do rito a abrir as portas do orum, o 
inconhecivel.     

Esse movimento contínuo da sincope pode simbolizar o ritmo do universo e de todos os 
seres que o habitam: “que movimentam-se entre os dois centros da vida e da morte,..... Essa 
polarização indica o movimento contínuo  e a circulação do axé, a energia vital, a qual é a 
única ...a dar um sentido à música e ao canto entoado pelas filhas ou filhos-de-santo”. (Luz, 
1995:571).   Segundo Sodré, a síncope contribui a dar uma idéia de um tempo homogêneo 
capaz de voltar continuamente sobre ele mesmo, onde cada fim é o começo cíclico de uma 
situação. (1979:21, cit de Luz, 1995: 567)  

A síncope  produz simbolicamente uma ação cíclica  que liga-se ao conceito de reversibilidade do tempo 
e do espaço no mito, que permite aos fieis voltar naquele   tempo e, assim,  se juntar  a energia do orixá.  
Essa volta não é uma simples emoção, mas produz efeitos físicos no organismo, na respiração, no 
movimento, muito mais fluido, enfim no corpo todo.  

CONCLUSÃO

O conceito de doença é algo de muito difícil a ser definido no candomblé, porque em geral 
qualquer desordem ou modificação da normalidade tem a ver com o lado espiritual. Conforme 
observei, no candomblé o orixá pode chamar o fiel de várias maneiras, muitas vezes através 



de uma doença ou de uma desordem psíquica. Se a divindade exige ser feita, a filha-de-santo 
será iniciada, obtendo em vários casos a cura da doença e um maior equilíbrio psicológico. 
O tratamento é em grande medida conduzido através da música que põe em comunicação a 
terra, o aiê com o mundo espiritual, o orum; o exterior e o interior.

A cura da doença  na terapêutica do candomblé  representa um aspecto muito fascinante, e é 
oposta à terapêutica oficial, onde o doente é privado do próprio corpo que na maioria das vezes 
é fragmentado e sem uma própria historia.  No candomblé, o sofrimento é inscrito numa rede 
de relações  que consegue juntar a experiência pessoal, social e sobrenatural, oferecendo uma 
explicação  e um tratamento  mais abrangente da própria dor.                

É um tratamento que utiliza basicamente o elemento sonoro - musical. A música coloca o fiel 
em uma nova dimensão existencial, a da experiência religiosa, protegendo-o no contexto ritual.

No momento em que existe uma harmonia entre a musica interior e aquela dos tambores, 
advém o conhecimento do outro, do divino e através do outro  de si.  Aparece assim o conceito 
do “duplo” divino; a filha-de-santo, deixando-se possuir, cria ela mesma o “outro” e nesse 
processo de criação-incorporação o experimenta intensamente dentro de si, até ela mesma 
possui-lo, até inscrevê-lo no próprio corpo como uma nova identidade-rítmica interior a qual 
poderá fazer referência ao longo da sua vida.

 No candomblé é através do corpo que o homem começa o caminho da cura e do 
conhecimento religioso.  É no corpo que vivem as experiências e unem-se as várias 
informações simbólicas sobre o mundo; é no corpo que, vivendo as energias sagradas, o fiel 
pode comunicar com o divino. O corpo com a iniciação age primeiro no mundo sagrado depois 
no mundo cotidiano através uma gestualidade e uma dança aprendidas ao longo da estadia no 
terreiro e interage dinamicamente com o espaço e com o tempo aos quais dá novos sentidos e 
novas direções.     

Na dança de possessão, o corpo possuído pelo orixá, como relata Galimberti: “habita o mundo. Um 
habitar que não é conhecer, mas se sentir em casa” (1993:69). O espaço não é um espaço posicional 
(no qual o corpo posiciona-se como objeto frente a outros objetos), mas situacional (no sentido de 
ser vivido pelo corpo com todos os sentidos) porque se mede a partir da situação na qual o corpo se 
encontra. É um espaço que existe porque esse corpo existe, assim que o corpo não é um grão de 
areia no espaço, pois não existiria espaço se ele não existisse.  Desde o corpo é possível tomar todas 
as direções no espaço.  Esse espaço corpóreo (considerando o espaço realmente vivido e conhecido 
sensualmente) não tem um significado só teórico, mas traz consigo os traços dos sentimentos pessoais, 
das necessidades sociais e dos elementos emotivos, como os de ter lugares conhecidos onde o corpo 
pode voltar.

No espaço cada objeto, cada planta, cada parte do corpo humano remetem simbolicamente 
a outras coisas. Assim como a coluna sagrada presente em vários terreiros liga o aiê, a 
terra ao orum, o mundo sobrenatural, a coluna vertebral liga a cabeça, o ori  com os pés, a 
ancestralidade, permitindo ao longo do transe de voltar ao tempo da origem quando não existia 



o corte entre o mundo dos homens e aquele das divindades. 

No candomblé o corpo aprende a conhecer a própria origem e a própria essência não só como mero 
conceito cognitivo, mas através da experiência direta e vivida das emoções que o formam.

Cada homem possui o próprio duplo sonoro no orum  que encontra no momento da possessão 
que aprende a conhecer e a expressar através da música e da dança, aprendida em momentos 
específicos e num estado alterado de consciência para dar a possibilidade de construir uma 
nova identidade. A musica dos atabaques conduz o fiel em uma viagem simbólica que o 
transforma. A  filha-de-santopossui, dançando o próprio ritmo, o próprio  tempo e o próprio 
espaço. 

A percussão dos tambores, como sublinha Duplan, é a materialização do tempo e ter 
consciência do tempo é conhecer a historia da própria família, é saber de ser um anel numa 
corrente infinita que originou-se com o primeiro ancestral mítico do qual o homem é uma parte.             

As danças ligadas estreitamente à música, permitem a presença viva, partícipe e consoladora  da 
divindade entre os homens. Através das coreografias e através a contração e a expansão  dos 
movimentos o orixá expressa a própria qualidade energética, percebível só pelas iniciadas. A dança e a 
música expressam a divindade numa única imagem onde conteúdo e forma se interligam estreitamente. 
Esta unidade só é alcançada em momentos específicos, construídos ritualmente, seguindo modelos 
culturais que repetem-se no tempo.  É transmitida através da experiência corporal e musical porque os 
conteúdos são tão profundos que não poderiam ser comunicados só com palavras. Eis porque o uso da 
linguagem não-verbal nos ritos remete a imagens e sentimentos raramente expressos e por isso adquire 
um grande poder. Os gestos possuem um significado, um efeito restaurador que as simples palavras não 
podem oferecer.

Vivendo o mito, dançando-o e cantando-o, o fiel consegue assumir, canalizar e expressar 
os afetos e os próprios sentimentos; o ritmo das percussões que ressoa no interior do corpo 
obriga o fiel ao ser, à presença e não à fuga que o homem experimenta na frenesi do mundo 
contemporâneo.

A comunicação com o mundo invisível através do transe permite de meter em ato e de 
dinamizar as experiências  mitológicas favoráveis à cura, com a mobilização das identidades 
míticas que podem traduzir a doença e canalizá-la em novas experiências corporais no interior 
da estrutura continente do rito.

A música e a dança são terapêutica num sentido que não é através das palavras que advém 
a cura, mas através das experiências emocionais vividas pelo corpo  até a construção de uma 
nova identidade  mais profunda que será a nova base daquele fiel. 

As percepções do corpo não são mais rejeitadas como algo de desconhecido, mas aceitadas e 
experienciadas como algo de precioso e de aconselhador. Creia-se assim novas possibilidades 
existenciais através de uma dialética que liga o exterior e o interior.



Esses rituais articulam e ordenam novas “possibilidades existenciais”, favorecendo assim 
uma nova organização e uma nova harmonia interna. Novas possibilidades existenciais  
que são oferecidas do externo: das outras filhas já iniciadas e dá Mãe-de-santo.  As 
sacerdotisas “falam” à iniciada agindo com ela, dançam, cantam e transformam as velhas 
experiências em experiências preciosas. 

A iniciada recolhe essas novas informações passadas a nível não-verbal com as quais acorda, 
vive e canaliza as próprias emoções. As iniciadas aprendem a reconhecer o próprio ritmo 
sonoro e ao acolhê-lo.  Essa experiência não é puramente auditiva mais envolve todos os 
sentidos.  A possessão permite assim um jogo, uma ligação entre o interior e o exterior. O fiel 
deixando-se possuir cria o outro e nesse processo de criação-incorporação o experimenta 
intensamente dentro de si até ele mesmo possui-lo.   O tempo é movimento  e criando o 
tempo cria-se o movimento que é vida, axé, energia de vida, por isso o candomblé permite a 
presencia das divindades vivas, porque aclama a vida como algo de precioso e sagrado que 
deve ser vivido agora e aqui.  

A arte executa aqui a parte do leão criando  formas que simbolizam os sentimentos humanos 
(Langer, 1980:40). O sofrimento e a desordem interna são acessíveis só através da linguagem 
dos símbolos quer dizer através da comunicação não-verbal.  O ritmo, a musica, a dança, as 
cores permitem uma comunicação bem mais profunda do simples comunicado explícito. O 
ritmo das palavras, o toque parecido a um mantra, a concentração e a expansão do corpo, o 
nível de verticalidade e de horizontalidade, o uso do espaço, o uso do tempo, da música e da 
dança oferecem à filha-de-santo  a possibilidade de construir e viver a própria identidade-ritmo, 
através uma pluralidade de meios impregnados de emoção e não transmitidos mecanicamente. 
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