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Tema: REVISÃO: Tradições Religiosas Afro-Brasileiras.

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.
 Simbologia.
 Festas.
 Elementos do Culto.
 Atividades.
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RELIGIÕES AFRO-
BRASILEIRAS

REVISÃO
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Local Sagrado
Terreiro

• Quando os africanos foram trazidos para o
Brasil, contra sua vontade, tiveram que
abandonar tudo aquilo que para eles fazia
sentido; INCLUSIVE A RELIGIOSIDADE.

• MAS, HOUVE RESISTÊNCIA: Uma das formas
de resistir foi procurar manter seu culto.

• Eles se reuniam onde conseguiam;
geralmente espaços abertos: TERREIROS

• Assim, os TERREIROS de Umbanda e
Candomblé (MAIORES RELIGIÕES AFRO-
BRASILEIRAS) além de serem lugares
sagrados, são também locais de resistência e
preservação cultural de um povo.
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Resposta para a Morte • De um modo geral, nas religiões AFRO-
BRASILEIRAS a crença na ANCESTRALIDADE
é a resposta para a perpetuação da vida
depois da morte.

• ANCESTRALIDADE: 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.

• A UMBANDA acredita na imortalidade da
alma, na reencarnação e no carma (Lei do
Retorno).
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DIMENSÃO MORAL

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

• Não há proselitismo.

• Não há preocupação em elaborar
um projeto de catequese ou de
ensino sistemático da religião.
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1. ORALIDADE.

2. SÍMBOLO.

3. DIÁLOGO.

 ESPECIALISTAS DO DIÁLOGO:

a) PAI-DE-SANTO (BABALORIXÁ)

b) MÃE-DE-SANTO (IALORIXÁ)

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

• Naquela época, porém, a religião
oficial no Brasil era o
CATOLICISMO.

• O culto afro-brasileiro era
encarado como bruxaria. Por isso,
era proibido e sua prática
reprimida pelas autoridades
policiais.

Sincretismo 
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• Assim, os negros passaram a cultuar
suas divindades e seguir seus costumes
religiosos secretamente.

• Para disfarçar, identificavam seus
deuses com os santos da religião
católica. Por Exemplo:

1. Quando rezavam em sua língua para
Santa Bárbara, estavam cultuando
Iansã.

2. Quando se dirigiam a Nossa Senhora da
Conceição, estavam falando com
Iemanjá.

Sincretismo 



1. Corresponde a “NOSSA SENHORA” no sincretismo: (Marque a
alternativa correta)

A. ( ) Oxalá.
B. ( ) Oxum.
C. ( ) Iemanjá.
D. ( ) Oxóssi.
E. ( ) Oxumarê.
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Símbolos • Há uma variedade de símbolos.

• 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.
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Símbolos• TUDO NO ESPAÇO SAGRADO
AFRO-BRASILEIRO É SIMBÓLICO!
Há uma composição de estímulos
que envolve todos os sentidos:

a) Diferentes alimentos e pratos
oferecidos às divindades.

b) Arquitetura e mobiliário dos
cultos.

c) Estímulos sensoriais, como:
sabores, aromas, ritmos, cantos e
danças, etc.
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Festas 
Afro-brasileiras

Festa de Iemanjá é a maior celebração dedicada a um orixá fora da África
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• Iemanjá é o Orixá Feminino mais popular
no Brasil.

• É a DEUSA DAS ÁGUAS e RAINHA DO MAR.

• Iemanjá é representada carregando um
espelho e um leque de metal.

• Os seguidores de Iemanjá devem dançar
imitando os movimentos das ondas do
mar.

Festa de Iemanjá 
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• A comemoração da festa de Iemanjá é
originária da África (NIGÉRIA)

• Na Nigéria há um rio chamado Iemanjá.

• A data que se comemora esta tradição no
Brasil é a mesma de NOSSA SENHORA DOS
NAVEGANTES.

• 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 importantes do Brasil é a LAVAÇÃO DA
ESCADARIA DA IGREJA DE NOSSO SENHOR
DO BONFIM, em Salvador (BA)

• Segundo historiadores, desde o século XVII,
no segundo domingo após a Festa de Reis, os
negros escravizados eram convocados e
obrigados a lavar a igreja de Nosso Senhor do
Bonfim na quinta-feira anterior ao evento.

• Os negros, então, “sincretizaram” NOSSO
SENHOR DO BONFIM com OXALÁ. A Igreja
Católica, assim, tentou proibir a “Festa de
Nosso Senhor do Bonfim, no final de 1889.

Lavação das Escadarias 

A Lavagem do Bonfim ocorre em Salvador (Ba), em janeiro
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• A comunidade negra reagiu.

• No entanto, no dia 17 de janeiro de 1890,
MULHERES NEGRAS baianas resolveram
desacatar a ordem e dirigiram-se ao templo;
vestidas à maneira africana: blusas e saias
brancas e rendadas, pescoços ornados com
as guias dos Orixás.

• Munidas de vassouras e potes de barro com
água de cheiro, após serem impedidas de
lavar o interior do templo, lavaram as
escadarias.

• E fazem até hoje!

Lavação das Escadarias 

LUTE COMO UMA MULHER!



2. Qual é a maior festa dedicada a um ORIXÁ, fora do continente
africano? (Marque a alternativa correta)

A. ( ) Festa de Oxalá. (Brasil)
B. ( ) Festa de Oxum. (Brasil)
C. ( ) Festa de Oxóssi. (Brasil)
D. ( ) Festa de Iemanjá. (Brasil)
E. ( ) Festa de Oxumarê. (Brasil)
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Axé: Força Vital

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

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

• Por isso, o sangue é oferecido a
OLORUM; em primeiro lugar.

• O AXÉ pode ser de origem:

1. Animal.
2. Vegetal.
3. Mineral.



23

1. AXÉ de Origem VEGETAL: Obtido nas
casca das árvores, folhas, frutos,
sementes e flores.

2. AXÉ de origem MINERAL: Água, sal,
carvão.

3. AXÉ 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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Crença no Ser Supremo

• 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.

• 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 • A música é um recurso eficiente para a elevação
espiritual do ser humano, permitindo que ele
estabeleça uma sintonia com o sagrado.

• As tradições religiosas AFRO-BRASILEIRAS
costumam utilizar:

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.

3. Atabaques, agogôs, cabaças e chocalhos.
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ELEMENTOS DO RITUAL
• 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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É preciso conviver com as diferenças. 

A verdade não pertence a ninguém. Ela está, EM 
PARTE, dentro de cada um de nós. 

Cada um está certo dentro daquilo que 
considera correto em sua crença. 

É preciso respeitar o que a outra pessoa 
considera sagrado.

O Brasil é um país multiétnico, com uma grande 
diversidade religiosa e, para convivermos em 
harmonia, não devemos desconsiderar, muito 
menos agredir, qualquer pessoa, pertença ou 

não a determinada tradição religiosa.



3. Quais são as duas maiores religiões AFRO-BRASILEIRAS? (Marque a
alternativa correta)

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


