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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 Importantes.
 Festas.
 Atividades.
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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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Visão de Mundo
• Como nas tradições indígenas,

predomina uma cosmovisão sistêmica
ou orgânica de mundo ou da
realidade que nos cerca.

• TUDO É SAGRADO: Não há divisão
clara entre matéria e espírito.

• Nesta realidade, os poderes cósmicos,
OS ORIXÁS, desempenham papel
decisivo



7

Texto Sagrado e Mitologia • Cada povo, em suas diferentes religiões, 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 uma das primeiras formas do
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. Na tentativa
de explicar o inexplicável, o ser humano criou
mitos e suas histórias simbólicas.
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Mitologia
Como o Céu se separou da Terra

• “O céu (orun) e a Terra (aiye) não eram
separados, então os seres humanos e os Orixás
podiam transitar tanto pelo céu como pela
Terra, sem problema algum.

• Mas um ser humano tocou o céu com as mãos
sujas, provocando a ira de OLODUMARE, o Deus
supremo.

• OLODUMARÉ soprou com força, dividindo os
espaços com seu hálito (ofurufú), que se
transformou em atmosfera, formando o SANMÓ
- o céu conhecido por nós.

• Depois dessa transgressão é que o céu se
separou da Terra, e os seres humanos não
podem mais visitar o céu e voltar de lá vivos.



1. São aspectos essenciais das tradições religiosas de matriz africana no
Brasil: (Marque a alternativa correta)

A. ( Oralidade, Símbolo e Magia.
B. ( ) Magia, Símbolo e Diálogo.
C. ( ) Oralidade e Símbolo.
D. ( ) Oralidade e Diálogo.
E. ( ) Oralidade, Símbolo e Diálogo.

9



1. São aspectos essenciais das tradições religiosas de matriz africana no
Brasil: (Marque a alternativa correta)

A. ( Oralidade, Símbolo e Magia.
B. ( ) Magia, Símbolo e Diálogo.
C. ( ) Oralidade e Símbolo.
D. ( ) Oralidade e Diálogo.
E. ( ) Oralidade, Símbolo e Diálogo.

10



11

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. Mantem uma relação
íntima com a comunidade na qual realizam as
suas manifestações.

• OLORUM, no Candomblé (OXALÁ, na Umbanda)
é o grande Pai, Espírito da criação, que doa o Axé
(Energia ou força vital).
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• Data comemorativa: 13 de junho.

• Orixá da segunda-feira.

• Apesar de ser visto de forma maléfica por
muitas crenças, Exu não é o demônio. Ele é o
mensageiro e guardião das encruzilhadas.

• Por ser um orixá muito justo, algumas
pessoas o temem. Todavia, ele só cobra de
acordo com o que você pratica. Então, se
você fizer o bem, receberá apenas o bem em
troca.

• Saudação: Laroiê Exu (Salve o mensageiro)

EXU
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Música 
• A música é um recurso eficiente para a elevação

espiritual do ser humano, permitindo que ele
estabeleça uma sintonia com o sagrado.

• 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, nas danças e nos
pontos cantados.

2. MACUMBA: instrumento de percussão de
origem africana, semelhante ao instrumento
reco-reco.
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Música 
• Nos rituais do Candomblé são usados

atabaques, agogôs, cabaças e
chocalhos.

• Os 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.

• 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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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.

• As vibrações sonoras e rítmicas constituem a
base do processo ritualístico.

• Há momentos de orientação por parte do pai-
de-santo aos que os consultam.

• As vezes, o ritual inclui uma saída para banho
de cachoeira.
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Ritos e Rituais
• COMIDA RITUAL: As oferendas de alimentos

são uma forma de pagamento dos favores
recebidos; ou resgate pelas faltas aos
preceitos religiosos.

• Desses alimentos são preparados grandes
banquetes de refeições para os membros da
comunidade e convidados.

• 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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• PALAVRAS-CHAVE: Ser Humano e Natureza.

• Não fica sem retorno uma ofensa feita a
Deus, ao próximo ou à natureza.

• ”Tudo está em tudo”: a religiosidade se
funde com a cultura e política. Vida,
trabalho, religião, amor ou afeto são
formas de prestar culto a Deus.

• Três atitudes caras aos povos africanos:

1. Partilha.
2. Solidariedade.
3. Respeito

Dimensão Ética
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Vida Além-Morte
• A crença na ancestralidade é a resposta para

a perpetuação da vida depois da morte.

• A realidade é uma totalidade sem uma
divisão clara entre as duas dimensões: o
mundo da matéria e mundo do espírito.

• Tudo está presente nesta realidade: os
mortos não estão mortos. Eles vivem e se
manifestam através dos elementos da
natureza e dos novos que nascem para a
vida na comunidade.
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NÃO EXISTE A CONCEPÇÃO DE PECADO

• As religiões Afro-brasileiras não possuem
caráter proselitista.

• Apresentam uma visão de mundo que
não exige fé ou processo de conversão.

• Não existe a idéia do profano, do mal ou
da culpa como concepção de pecado.

• Não há preocupação em elaborar um
projeto de catequese ou de ensino
sistemático de sua religião.
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Terreiro
• Terreiro é o nome atribuído aos locais de culto

das tradições religiosas de matriz africana.

• Quando os africanos foram trazidos para o
Brasil, contra sua vontade, tiveram que
forçosamente abandonar tudo aquilo que para
eles fazia sentido: sua terra natal, locais
sagrados, familiares, etc.

• Uma das formas de resistência foi procurar
manter sua adoração a Olorum (criador), além
de outras divindades.

• Assim, os terreiros de Umbanda e Candomblé,
além de serem lugares sagrados, são também
locais de resistência e preservação cultural.
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Terreiro
• Há uma preocupação com o uso correto da

ecologia local. Por motivos religiosos,
busca-se garantir a preservação de um
espaço verde próximo ao terreiro.

• O TERREIRO também é uma ESCOLA
INICIÁTICA da religião Afro-brasileira.

• ESCOLA INICIÁTICA: no TERREIRO são
preparados os sacerdotes e sacerdotisas: os
Babalorixás (Pais-de-Santo) e Ialorixás
(Mães-de-Santo).

• São necessários rituais de iniciação para se
tornarem chefes religiosos e intermediários
para a descida dos Orixás.

Segunda saída de Iaô: pintura colorida candomblé.
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Axé: Força Vital

• Axé: Palavra que significa “aquilo que
deve ser realizado”.

• Essa força é contida e transmitida por
meio de elementos materiais e de certas
substâncias; mantendo e renovando
neles sua capacidade de realização.

• Nas manifestações religiosas, o sangue
portador do Axé pertence ao Ser
Superior, Criador de todas as coisas.

• Por isso, o sangue é oferecido a Ele em
primeiro lugar. Pode ser de origem
Animal, Vegetal ou Mineral.
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1. Sangue de Origem vegetal: Obtido nas
casca das árvores, folhas, frutos,
sementes e flores.

2. Sangue de origem mineral: Água, sal,
carvão.

3. Sangue de origem animal: são
abatidos bois, bodes, galinhas, patos e
muitos outros animais. Depois de
extraído o sangue, servem de
alimentos à comunidade.

• É vedado o sacrifício de seres
humanos: O Orixá vive no Homem e
através do Homem.

Axé: Força Vital
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• O coração, o fígado, os pulmões e os
órgãos genitais são partes do corpo
consideradas plenas de Axé.

• As raízes, as folhas, o leito dos rios, as
pedras, e outros elementos, também
possuem Axé.

• Receber o Axé significa incorporar os
elementos simbólicos que representam os
princípios vitais de tudo o que existe:

1. No mundo visível (Àiyé).

2. no mundo invisível (Òrun).

Axé: Força Vital



2. Qual é o nome atribuído aos locais de culto das tradições religiosas
Afro-Brasileiras (Marque a alternativa correta)?

A. ( Centro.
B. ( ) Casa de Magia.
C. ( ) Pagode.
D. ( ) Casa de Reza.
E. ( ) Terreiro.
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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:

1. Instrumentos musicais.
2. Roupas.
3. Adereços.
4. Emblemas.
5. Imagens.
6. Ferramentas.
7. Utensílios: Louças usadas para compor os

PEJIS (altares), os assentamentos e as
oferendas.



30

Símbolos

• Diferentes alimentos e pratos oferecidos às divindades,
com sua visualidade característica, pelas ervas, folhas e
frutos empregados no preparo de líquidos e bebidas.

• Disposição da arquitetura e do mobiliário dos cultos;
resultando num conjunto visual abrangente, orgânico e
profundamente integrado ao culto em todos os seus
aspectos.

• 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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Chave: símbolo de abertura de
Caminhos fechados.

• A chave é usada para representar a abertura
dos caminhos da felicidade.

• São Pedro é o guardião da chave. Para os
umbandistas, ele é o XANGÔ AGOGÔ.

• PODER DAS CHAVES: Ligar e desligar; abrir
ou fechar o céu.
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• Água é fonte de vida e também aparece como um
símbolo sagrado para as manifestações religiosas
através dos rituais e na crença de purificação.

• Ela é considerada purificadora na maioria das
religiões

• Na forma de uma linda mulher que emerge das águas,
Yemanjá é símbolo da maternidade para os adeptos
das tradições afro-brasileiras.

• CANDOMBLÉ: Venerada como divindade das águas
salgadas: protetora da vida, do amor e das famílias.

• UMBANDA: rainha do mar e mãe de todos os Orixás.

Yemanjá



3. Quais são as duas principais tradições religiosas de matriz africana no
Brasil? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Candomblé e Tambor de Mina.
B. ( ) Candomblé e Umbanda.
C. ( ) Umbanda e Tambor de Mina.
D. ( ) Candomblé e Batuque.
E. ( ) Candomblé e Mesa Branca.
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Tema: Principais Tradições
Religiosas Afro-Brasileiras:
Candomblé e Umbanda


