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Tema: Tradições Religiosas Afro-Brasileiras: Visão Geral.

Objetivos:

• Conhecer as Características Específicas das principais Tradições Religiosas de Matriz
Afro-Brasileira: Literatura Sagrada Doutrina, Ritos, Festas, Ethos e Simbologia.

• Compreender o fenômeno do sincretismo religioso na dimensão sócio-cultural
brasileira.

 Aspectos Essenciais.
 Símbolos e Festas.
 Atividade Complementar.
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Religiões Afro-brasileiras
Aspectos Importantes
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1. ORALIDADE: O sistema comunicativo da
oralidade prevê a identificação, a expressão e a
conservação do patrimônio cultural.

2. SÍMBOLO: Fundamental para a expressão da
crença.

3. DIÁLOGO: Através do diálogo os membros da
comunidade têm ao seu dispor o conhecimento
dos mitos e das alegorias na biblioteca da
oralidade.

• ESPECIALISTA DO DIÁLOGO: Mestre da palavra
(ancião). Denominado PAI ou MÃE DE SANTO.

Aspectos Essenciais

É a mais famosa Ialorixá da Bahia e uma das 
mais admiradas mães-de-santo do país.
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• A tradição religiosa Afro-brasileira segue
muitos paralelos da religião historicamente
dominante: a Católica.

• As religiões afro-brasileiras nasceram das
tradições culturais trazidas do continente
africano para o Brasil na época da
escravatura.

• Os negros tiveram dificuldades de
expressar sua religiosidade e por esta razão
tiveram que adaptar seus costumes e
crenças.

• Foi uma forma de se preservar e agradar;
evitando ou amenizando possíveis
perseguições de credo.

Sincretismo 
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Texto Sagrado e Mitologia

• Cada povo tem sua própria forma de
expressar, registrar, guardar e transmitir o
entendimento sobre o sagrado.

• Esses ensinamentos podem ser por meio
de livros, histórias contadas, músicas,
danças, poesias, pinturas, desenhos,
esculturas ou outras formas.

• A expressão oral é o processo de
transmissão acerca do sagrado que é
passado de geração a geração: os mais
velhos ensinam os mais novos.

• Nas religiões afro-brasileiras, os mitos
sobreviveram por meio do texto oral.
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Crença no Ser Supremo

• Existe a crença num ser superior, que criou o mundo e a
vida; chamado OLORUM ou OLODUMARÉ: OLO (Sagrado)
e ORUM (Céu).

• O culto aos Orixás, é uma forma de MONOTEÍSMO:

1. Há um Deus supremo: Olorum.

2. A divindade mora no céu e não se relaciona
diretamente com os seres humanos.

3. A relação, o contato do divino com o humano, ocorre
por meio dos ORIXÁS: Seres espirituais (divindades)
que fornecem proteção e auxílio.
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Orixás 
Forças da Natureza

• Os ORIXÁS, são auxiliares de Olorum.

• São as forças da natureza e ancestrais
divinizados.

• Costumam ser narrados por parábolas que os
personalizam como heróis, guerreiros e reis.

• Podem ser masculinos e femininos; com uma
lógica e ética próprias.

• Cada orixá tem músicas e danças específicas: os
movimentos e o ritmo narram e demonstram por
meio de palavras e gestos as características de
cada orixá.
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Música 
• Praticamente todas as tradições religiosas se

utilizam deste meio em suas celebrações e
práticas de fé.

1. TAMBOR: Um dos instrumentos mais antigos (40
mil anos). Os tambores são típicos nos cultos
afro-brasileiros.

2. MACUMBA: instrumento de percussão de
origem africana, semelhante ao instrumento
reco-reco.

3. ATABAQUES: são considerados essenciais para
invocação dos orixás. Seus ritmos levam o fiel
para um tipo de transe que tem como função a
transformação e o retorno ao tempo em que
tudo teve origem.
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Ritos e Rituais
• A crença só pode ser entendida por meio da

participação. Por isso, são importantes os
rituais e símbolos no culto AFRO-BRASILEIRO.

• O culto religioso é feito de ritos e oferendas. Há
cantos e danças ao som de instrumentos
(atabaques) que produzem transes.

• Na Umbanda, as oferendas normalmente
também são conhecidas por DESPACHOS.

• DESPACHO: realização de oferendas a Exu como
pagamento antecipado pela realização de
favores. É depositado em lugares como
encruzilhadas (cruzamento de estradas, ruas ou
caminhos), cruzeiro das almas, matas, rios,
descampados, mares etc.
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Símbolos • Os cultos religiosos afro-brasileiros
empregam uma variedade de imagens e
signos em seus templos, cerimônias e
festividades.

• As cerimônias religiosas contam com objetos
como: Instrumentos musicais, Roupas,
Adereços, Emblemas, Imagens, Ferramentas,
Utensílios, etc.

• Símbolos visuais ainda são complementadas
por outros estímulos sensoriais, como:
sabores, aromas, ritmos, cantos e danças,
numa composição de estímulos que envolve
todos os sentidos.
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• A comemoração da festa de Iemanjá é originária da
África, mais especificamente da Nigéria.

• Na Nigéria há um rio chamado Iemanjá.

• Iemanjá seria filha de Olokum (mar) e a mãe de
grande parte dos Orixás.

• A data que se comemora esta tradição no Brasil é
um paralelo a uma festa religiosa cristã: Nossa
Senhora dos Navegantes. É a maior festa dedicada a
um orixá; fora da África

• A mais famosa festa de Iemanjá é comemorada no
dia 2 de fevereiro, na Praia do Rio Vermelho, em
Salvador, na Bahia.

Festa de Iemanjá 
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• Uma das festas religiosas de matriz africana
mais significativa do Brasil é a lavação da
escadaria da Igreja de Nosso Senhor do
Bonfim, em Salvador.

• Em Curitiba acontece uma festa parecida,
na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e
reúne uma multidão de devotos e
apreciadores.

• Estas duas manifestações religiosas, além
de serem festas afro-brasileiras também são
palco de resistência social, cultural e
política de um povo que durante muito
tempo foi subjugado; e exige que suas
crenças sejam reconhecidas como legítimas.

Lavação das Escadarias 

A Lavagem do Bonfim ocorre em Salvador (Ba), em janeiro



ATIVIDADE DE CLASSE

1. Qual a maior festa dedicada a um ORIXÁ; realizada fora da África?
(Marque a alternativa correta)

A. ( ) Festa de Iemanjá (Brasil)
B. ( ) Lavação das escadarias de Nosso Senhor do Bonfim (Brasil)
C. ( ) Lavação das escadarias de Nossa Senhora do Rosário (Brasil)
D. ( ) Festa de Iemanjá (Cuba)
E. ( ) Festa de Iemanjá (África do Sul)
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Tema:

Tema: Principais Tradições
Religiosas Afro-Brasileiras:
Candomblé


