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Sincretismo 
Religioso
Para os portugueses e brancos na

época da escravidão,  o Candomblé

era visto como um tipo de bruxaria

por ser  a rel igião prat icada pelos

escravos e por isso,  eles foram

obrigados a real izar  suas

manifestações e preces

secretamente.  Como essa rel igião

era proibida,  eles começaram a

identif icar  seus or ixás com os

santos e catól icos,  e ,  por exemplo,

quando rezavam para Nossa Senhora

da Conceição,  estavam na verdade

falando com a deusa Iemanjá.

Através desse s incret ismo rel igioso,

foram misturando-se prát icas

rel igiosas afr icanas com as regiões

brasi leiras ,  e hoje em dia ,  essas

práticas acabaram virando t ípicas do

Brasi l  e continuam sendo

praticadas.    

RELIGIÃO
Quando os escravos vieram para o

Brasi l  na época da escravidão,

trouxeram junto com eles ,  seus

rituais  e rel igiões que hoje em dia ,

já  se misturaram nas rel igiões

brasi leiras .  O Candomblé,  uma

dessas rel igiões,  surgiu no Brasi l

na época da escravidão e se

desenvolveu no país  a part i r  da

Bahia .  Esta rel igião é baseada nas

tradições afr icanas dos escravos

que vieram pro Brasi l ,  cr iando a

cultura afro-brasi leira .  

Seguidores do Candomblé carregando flores
numa cerimônia para a deusa Iemanjá

Candomblé
O Candomblé inclui  r i tuais  no idioma 

Iorubá e cerimônias real izadas pelos 

pais-de-santo ou mães-de-santo,  e os 

seguidores rezam para os Orixás,  seus 

deuses.  Esses r i tuais  são real izados 

em locais  chamados por “terreiros” ,  

que são como casas ou templos,  onde 

há altares .  Muitas vezes,  os r i tuais  

são caracter izados pela adoração ao 

orixá e durante as homenagens,  os 

seguidores adoram e rezam por suas 

energias .  Os prat icantes da rel igião 

homenageiam seus antepassados com 

símbolos e roupas de sua época,  

através de danças.  

Ao longo do tempo,  o Candomblé foi  

adotando caracter íst icas próprias e 

algumas diferenças incluem 

caracter íst icas da cultura caipira e 

dos índios .  15,3 milhões de 

brasi leiros são seguidores do 

Candomblé,  de acordo com dados do 

Censo 2010 do IBGE.  

Ritual do Candomblé



O Samba é um dos gêneros musicais mais 

famosos do Brasil. Tem origem africana e 

começou no período colonial no Brasil 

quando os escravos foram trazidos para o 

país. O samba tem como característica a 

percussão e utiliza instrumentos como o 

tambor, surdo, pandeiro e outros.  

Jongo

A roda de capoeira é um movimento cultural 

que mistura música, dança, ritmo, e luta. Os 

capoeiristas ficam em roda batendo palma 

no ritmo do berimbau e cantando música, 

enquanto outros dois ficam no meio da roda 

encenando golpes e movimentos 

acompanhados pela música. Também foi 

introduzidos por escravos. 

Afoxé é um ritmo de Origem Africana,

que apresenta no seus elementos

ligados a religiosidade dos africanos

aqui no Brasil. É quase que uma

obrigação levar o axé ( a energia

positiva) aos festejos que participam.

Apenas podem participar quem está no

grupo, que na sua grande maioria são

homens. As vestimentas desse ritmo

geralmente incluem adereços como

Contas dos Orixás (conjunto de

miçangas que unidas formam um tipo

de colar que é preparado com ervas

para poder ser utilizado pelo filho do

Orixá). Também se vestem turbantes,

batas (camisa de origem africana),

calças de cor branca que servem para

simbolizar a paz do Orixá Oxalá. 

Afoxé

O Agogô é um instrumento musical de

percussão composto de duas a quatro

campânulas, um objeto em forma de

sino, ligadas entre si pelos vértices. É o

instrumento mais antigo do samba. 

Agogô

Tambores são os principais

instrumentos musicais africanos que

foram trazidos pelos afro-americanos.

Existem versões variadas com formatos,

tamanhos e elementos decorativos

diferentes para cada uma. É um objeto

musical de percussão, é oco e feito de

bambu ou madeira. Os tambores são

utilizados em eventos festivos. 

Tambores

MÚSICA

Maracatu

Samba 

O Jongo é uma dança criada por escravos 

para se comunicarem sem a compreensão 

dos senhores e dos capatazes.  

Roda de Capoeira

O Maracatu é um ritmo de tradição africana 

que hoje é famoso em todo o nordeste. Ele 

é caracterizado pela percussão forte 

presente nas coroações de reis e rainhas 

africanas.   

Bloco de carnaval que toca Afoxé

Roda de Capoeira



Ingredientes 
Típicos
AZEITE DE DENDÊ

LEITE DE COCO E PIMENTA MALAGUETA

Negras de  
    Ganho
As ‘Negras de Ganho’ eram as escravas que 

saíam pelas vilas vendendo o ‘doce do 

tabuleiro’, quitutes feitos com suas próprias 

receitas. Essas escravas produziam doces 

de forma artesanal, como pudins e bolos, 

que depois eram vendidos. Elas também 

realizavam o transporte de cargas e 

pessoas, cuidavam de um estabelecimento 

comercial ou fabricavam utensílios, porém, 

a maioria dos lucros que vinham desses 

serviços iam para o seu dono. Com a venda 

desses doces pelas escravas, esses pratos 

acabaram se popularizando através do 

Brasil, e hoje em dia, são parte da típica 

culinária brasileira. 

O azeite de dendê é um dos ingredientes mais 

importantes da culinária negra, o dendezeiro 

(tipo de palmeira) é de origem africana e o 

azeite é extraído de sua polpa. Com o azeite de 

dendê muitas receitas surgiram. 

O leite de coco da baía e a pimenta malagueta 

foram trazidos para o Brasil pelos africanos e 

também acrescentados na nossa culinária. 

MANDIOCA

A Mandioca também é um ingrediente típico 

afro-brasileiro que está muito presente na 

nossa culinária diária em pratos como a farofa 

ou o aipim frito.

BOLINHO DE MASSA FRITA

Acarajé

CULINÁRIA

INGREDIENTES: Feijão-fradinho; sal; 

pimenta; cebola; azeite de dendê; chá de 

vatapá e camarão 

Acarajé é um bolinho feito com uma massa 

de feijão-fradinho, cebola e sal frita no 

azeite de dendê e recheado com um molho 

de camarão, pimenta e cebola. 

O Acarajé é uma comida de origem africana 

muito famosa no Brasil. Ele veio na época 

de tráfico de escravos nas américas e 

começou a ser apresentada em rituais do 

candomblé, onde era oferecida para a orixá 

Iansã(a força dos ventos,o poder da 

natureza, a força feminina).  

“Jê” de acarajé quer dizer comer. Dessa 

forma o nome acarajé, significa comer 

acarajé.  

Acarajé

Pintura mostrando as Negras de Ganho



D O  Q U I M B U N D O  M A K U M B A
‘Macumba’

Uma variação genérica atribuída aos

cultos afro-brasileiros, misturados com o

catolicismo e espiritismo 

‘Berimbau’

Instrumento de corda de origem
angolana, normalmente usado na
Capoeira 

D O  Q U I M B U N D O  F A L O F A  
‘Farofa’ 

Prato com origem no período colonial

do Brasil, feito com farinha de mandioca

torrada 

D O  Q U I M B U N D O  K A F U N D U  
‘Cafuné’

Ato de acariciar a cabeça de alguém

para adormecer ou relaxar 

O português falado no Brasi l  

vem de muitas palavras de 

origem afr icana.  Em razão da 

escravidão dos negros da 

Áfr ica no Brasi l ,  houve uma 

importante contr ibuição do 

continente na formação do 

que podemos chamar hoje de 

idioma brasi leiro .  

     

Na Bahia,  são usadas mais de 

5 mil  palavras de origem 

afr icana.  A maior parte das 

palavras o vocabulário 

brasi leiro vêm do quimbundo,  

l íngua do povo banto.  Na 

época da escravidão,  o 

quibundo era a l íngua mais 

falada nas regiões Norte e 

Sul  do país .  

A maioria das palavras são 

mais informais ,  por conta 

delas terem sido 

majoritar iamente 

transmit idas pela oral idade.  

LÍNGUA

D O  Q U I M B U N D O  M B I R I M B A U

Grupo Olodum que toca ritmos africanos

Artesanato africano

Feijoada



Pratos Típicos

FEIJOADA

Um prato com feijão, carne de porco, 

geralmente acompanhado com arroz. 

VATAPÁ

Um prato por base tem pão amolecido, 

peixe, camarão, diversos temperos e azeite 

de dendê.  

ADO

Prato feito de milho torrado e moído 

temperado com azeite de dendê. 

CARURU

Cozido de quiabos, e costuma ser servido 

acompanhado de acarajé, pedaços de 

carne, peixe ou frango e camarões secos. 

COCADA

Doce de coco ralado com calda de açúcar. 

Vatapá

Roda de Capoeira

Tambores

Roda de Samba

Maracatu

Azeite de Dendê

Religião afro-brasileira Umbanda


