
A ÁFRICA 

QUE EXISTE 

EM NÓS
 SEMANA ABAYOMI



A culinária afro-brasileira surgiu durante os anos de 
escravidão, nos quais os escravos misturavam sua 

culinária com a indígena e portuguesa. 

C U L I N Á R I A  

Escravos de ganho eram escravos que 
trabalhavam e ganhavam uma quantia em 
dinheiro. Os escravos saiam para vender 
produtos nas ruas, tais como doces, salgados, 
refrescos, temperos, café torrado, entre outros. 
Mas eles só podiam sair para vender os produtos 
com a autorização dos seus donos, pois a 
metade do dinheiro era destinado ao seu dono e 
a outra metade para o escravo. 

 Alguns guardavam dinheiro para comprar a 
carta de alforria e outros compravam roupas. 
Eles não podiam comprar calçados, pois 
escravos não usavam sapatos para serem 
diferenciados da elite e dos outros negros livres. 

N e g r a s  d e  G a n h o

Ingredientes: 

Sementes, raízes, folhas e frutas 
Tatu, lagarto, rã, cutia, capivara, caranguejo 
Feijões variados, inhame, quiabo, camarão, gengibre, pimentas,
azeite-de-dendê, açafrão e leite de coco



VATAPÁ

PRATOS TÍPICOS

Papa de farinha-de-mandioca com azeite de dendê e

pimenta, servida com peixe e crustáceos 

ABARÁ
Bolinho de origem afro-brasileira feito com massa de

feijão-fradinho temperada com pimenta, sal, cebola e

azeite-de-dendê, algumas vezes com camarão seco,

inteiro ou moído e misturado à massa, que é

embrulhada em folha de bananeira e cozida em água.

(No candomblé, é comida-de-santo, oferecida a Iansã,

Obá e Ibeji). 

ACARAJÉ
Bolo de feijão-macaça temperado e moído com

camarão seco, sal e cebola, frito com azeite de dendê 

CUSCUZ

Tapioca, açúcar e leite de coco  

ALUÁ
Bebida refrigerante feita de milho, de arroz ou de

casca de abacaxi fermentados com açúcar ou

rapadura, usada tradicionalmente como oferenda

aos orixás nas festas populares de origem africana. 

MUNGUNZÁ
Alimento preparado com milho em grão e servido

doce (com leite de coco) 



História da Culinária 
Afro-Brasileira

História do 
Acarajé

Dos pratos portugueses era comum as galinhas e os ovos nas dietas dos 
escravos doentes, eles acreditavam que fossem alimentos revigorantes. 
Com o passar dos tempos, a galinha passou a ser incluída nas 
cardápios afro-brasileiros. Assim, desenvolveram-se pratos típicos da 
cozinha brasileira, como o vatapá e o xinxim, resistentes até hoje, nos 
cardápios típicos regionais do país. O caldo deu origem a pratos 
típicos da cozinha brasileira, como o Angu (caldo com farinho de 
milho), e o pirão (caldo com farinha de mandioca). Por volta do século 
16 a alimentação cotidiana na África, que foi incorporada à comida 
brasileira pelos escravos, incluía arroz, feijão, sorgo, milho e cuscuz. 

Acarajés eram feitos como oferta para orixás. A palavra acarajé tem 
origem africana e quer dizer 'comer bola de fogo' (akará, significa bola 
de fogo, e jé significa comer). O nome desse prato típico surgiu a partir 

de uma lenda de um casal Xangô (orixá dos raios, trovões, fogo e 
justiça) e sua esposa Iansã, uma deusa responsável pelos ventos e 

tempestades. Foi popularizado depois que os escravos começaram a 
improvisar o acarajé com os ingredientes existentes e acessiveis à 

eles. O acarajé era feito também para os senhores de engenho e donos 
de escravos, por isso que o prato se popularizou. 



RELIGIÃO
A Umbanda é uma religião afro-brasileira,
e era uma das mais predominantes entre
os escravos. 

O R I G E M
Sua origem é que um homem chamado
Zélio Fernandino de Moraes teria
incorporado um espírito (Caboclo das
Sete Encruzilhadas) e ele teria-o ajudado
a criar essa crença. Umbanda foi
desenvolvida com base dos Orixás, da
África, e os pensamentos católicos e
espíritas.  

C O S T U M E S  E  N Ú M E R O  D E  F I E I S
Os Orixás são baseados nos santos
católicos, e eles são a manifestação divina
representada em espíritos, que podem
ser chamados de guias. Os pilares da
crença é o amor, a caridade a humildade.
Em 2000 foi feito um levantamento que
0.3% da população brasileira segue
alguma religião afro-brasileira.  
São feitos sessões de passe, que seria
para limpar o campo astral da pessoa, e
sessões de descarrego, que é para limpar
as energias negativas. Normalmente é
usado roupas brancas nestas cerimônias,
porque é a cor que agrada todos os orixás
e guias. 
Na Umbanda não é feito nenhum tipo de
 sacrifício e se celebra rituais de batizado
e casamento. 

Umbanda



capoeira 
maracatu 
samba 
lundu 
coco 
jongo 
tambor de crioula 

MÚSICA
Ritmos: Maracatú

Origem do ritmo: 
Surgiu durante o período

escravocrata onde hoje é o
Estado de Pernambuco, 
uma mistura de culturas
ameríndias, africanas e

europeias. 
 

Características do ritmo: 
A espiritualidade presente é
um traço característico nas

manifestações do maracatu,
sendo manifesta a sua relação
com o candomblé e o com o

xangô de Pernambuco. 
As danças, que apresentam

semelhanças com o
candomblé, são bem

elaboradas, especialmente as
das baianas e das damas do

paço. 
Na maior parte das vezes são

as baianas que cantam, no
entanto, todos podem

participar do coro. 

PRESENÇA NA MÚSICA BRASILEIRA

A principal influência da música africana no
Brasil é o samba. O estilo hoje é o cartão-postal
musical do País e está envolvido na maioria das
ações culturais da atualidade. Gerou também
diversos sub-gêneros e dita o ritmo da maior

festa popular brasileira, o Carnaval. Essas
influências africanas ajudaram a construir

vários outros ritmos que são adorados até os
dias de hoje como o maxixe, choro, bossa nova,

entre outros.  

INSTRUMENTOS

Isso sem falar da variedade de instrumentos
que nós herdamos dos africanos, como o

atabaque, da cuíca, do tambor, a marimba e o
berimbau. Os tambores de África trouxeram

também outros cantos e danças. Além do
samba, a influência negra na cultura musical

brasileira vai do Maracatu à Congada, Cavalhada
e Moçambique. Sons e ritmos que percorrem e

conquistam o Brasil de ponta a ponta.  



LÍNGUA
Com o tráfico negreiro, não somente
pessoas foram trazidas, mas suas culturas
também. Estas tiveram grande impacto
na língua que podemos chamar de
português brasileiro. Estas culturas
transformaram a língua vinda de Portugal
em algo único do Brasil, e, com isso, um
orgulho nacionalista acompanhou-as. 

P A L A V R A S  D E  O R I G E M
A F R I C A N A
Muitas vezes usamos palavras afro
brasileiras sem perceber que estas são.
Diversas palavras brasileiras têm origem
africana como: caçamba, canga, carimbo,
caxumba, cochilar, corcunda, dengo, fubá,
gibi, macaco, marimbondo, miçanga,
moleque, quitanda, tanga, xingar,
banguela cafofo, cafundó, muvuca. Estas
são poucas das muitas palavras que
vieram de um continente tão rico
culturalmente e que adaptaram nossa
língua portuguesa.  

P A L A V R A S  E  S I G N I F I C A D O S
Agogô- instrumento musical 
Batuque- dança ou música rítmica 
Banguela- sem dente 
Cachaça- bebida alcoólica 
Carimbo- instrumento de borracha 
Caxumba- doença contagiosa 
Dengo- manha 
Dendê- fruto do dendezeiro 
Fubá- farinha de milho 
Moleque- menino 


