


AGUIDAVIS

Os aguidavis são pequenas varas de goiabeira ou de ipê, 
descascadas e lixadas pelos ogãs, usadas para tocar em 
alguns instrumentos, como atabaques, agogô, gã, etc. 
Para o maior atabaque, o Rum, são utilizadas varas mais 
grossas; as mais finas servem para os menores ataba-
ques, o Rumpí e Lé. Eles podem ser percutidos com a 
mão, dependendo dos variados toques para os orixás e 
também de cada nação, ou batidos essas com varinhas 
chamadas de aguidaví. Nas nações congo e angola, os 
atabaques são tocados com as mãos. Os mais conhecidos 
e usados em todas as nações são o Rum (Hun), o Rumpi 
(Hunpí) e o Runlé (Hunlé) ou Lé, do povo fon.

Fonte: O Candomblé Bem Explicado; (Odé Kileuy; Vera de Oxaguiã, 
2009, p 318).





BONECOS DE FANTOCHE

Os bonecos de fantoche representam importantes re-
cursos que os/as educadores/as têm em mãos para 
enfatizar a oralidade em sala de aula. As contações de 
história com os bonecos fomentam práticas pedagógi-
cas que tem o objetivo de valorizar a cultura africana 
e afro-brasileira. Os fantoches trazem à tona um novo 
universo constituindo-se em algo misterioso. Um bone-
co ganha voz e vida própria nas mãos do/a educador/a 
que conta uma história contagiando os/as educandos/as 
com a magia e fantasia através dos movimentos.

Fonte: Bonecos, fantoches e afins: Muito mais do que um suporte diver-
tido nas atividades pedagógicas; (Becker, 2013, p.04).





BÚZIOS

Para as religiões de matrizes africanas os búzios pos-
suem várias utilidades, mas seu principal simbolismo 
é o uso no sistema oracular, o jogo de búzios. Ali eles 
se transformam na fala dos orixás, transmitindo aos 
homens os desígnios e as vontades deles. O búzio, 
também chamado de zimbo ou jimbo pelo povo ban-
tu, e caurí pelos iorubás, é um tipo de concha do mar, 
bivalve, e muito usado, antigamente, como moeda de 
compra e venda na África. Utilizado nos assentamen-
tos de vários orixás, voduns e inquices, faz a represen-
tação do dinheiro, da riqueza e da fartura. É encontrado 
também enfeitando roupas, na confecção de pulseiras, 
cordões sagrados, como os brajás (fios de contas usa-
dos por autoridades espirituais), nos braceletes, em 
adornos de cabeça, em instrumentos musicais e em 
muitos outros itens. O búzio está muito ligado aos ori-
xás primordiais, sendo considerado um descendente.

Fonte: Livro: O Candomblé Bem Explicado; (Odé Kileuy; Vera de Oxa-
guiã, 2009, p. 222).





CACHIMBO

Cachimbo é um instrumento antigo que já existia antes 
mesmo do europeu pisar em solo americano, nele já 
habitavam povos ameríndios que dispunham de suas 
crenças, formas de cura, sabedorias e modos de inter-
pretar o mundo. Esse instrumento servia e ainda ser-
ve como utensílio sagrado nas culturas indígenas. Na 
Umbanda, os cachimbos são instrumentos muito uti-
lizados por algumas entidades, principalmente pelos/
as pretos/as velhos/as. A fumaça funciona como um 
defumador individual e coletivo, dirigido ao objetivo do 
Guia. Pode ser percebida também como meio de des-
carrego para vitalizar e ativar os centros energéticos 
do corpo humano (chakras). Em algumas tradições, o 
cachimbo representa o sagrado feminino (depositário 
das ervas) e o masculino (tubo da fumaça) e ainda o 
mundo terrestre (folhas/ervas) e o celeste (fumaça).





CARRANCA

As carrancas são caracterizadas por representarem 
o artesanato típico das cidades próximas ao rio São 
Francisco. Neste contexto, inicialmente, as carrancas 
eram utilizadas nas proas das embarcações que per-
corriam o rio, pois os navegadores acreditavam que 
esta figura ajudava a afastar os maus espíritos que 
atuariam nas águas. As imagens das carrancas são an-
tropomórficas, ou seja, misturam elementos físicos de 
animais e de seres humanos. As carrancas passaram 
a representar um teor mítico para a população local, 
funcionando como um “objeto de proteção” para os 
seus portadores. Na Umbanda, tem a função de afas-
tar energias negativas protegendo os fiéis. Nas casas 
de Umbanda elas geralmente encontram-se inseridas 
na entrada, próximo ao portão.





CAXIXI

Utilizado como instrumento de percussão em diver-
sos gêneros musicais no Brasil e no mundo, o caxixi é 
originário do continente africano. É utilizado em alguns 
Terreiros de Candomblé e serve de acompanhamento 
ao berimbau na roda de capoeira. Conforme o tama-
nho, seu som é grave, médio ou agudo. Como se trata 
de um instrumento que garante a pulsação rítmica, 
é encontrado com freqüência na música brasileira e 
também na música pop internacional. Caxixi quer dizer 
palma da mão, no idioma quimbundo. É um instrumen-
to na forma de uma cesta de vime, com sementes ou 
pedrinhas no seu interior, e tendo como base um peda-
ço de cabaça.

Fonte: Saberes e fazeres: Modos de interagir; (BRANDÃO, 2008, p.43)





EKETÉ

Eketé é um adorno de cabeça muito utilizado pelos/as 
adeptos/as do Candomblé e da Umbanda. Conhecido 
também por outros nomes pelos adeptos das religiões 
de matrizes africanas, como: Gorro, Keté, Filá ou Bubú. 
Este adorno pode ser usado para proteger o Ori (cabe-
ça) do adepto iniciado no Candomblé.  Os adeptos de 
outras religiões também utilizam de adornos para co-
brir a cabeça, os Rabinos, por exemplo, usam um Gorro 
que é chamado de Kipa. Já os sacerdotes católicos fa-
zem uso do Solidéu.





FIO DE CONTAS 

Para os/as adeptos/as das religiões de matrizes africa-
nas, os colares de contas aparecem como objetos de 
identificação dos fiéis aos deuses e o seu recebimento, 
como momento importante nessa vinculação. A monta-
gem, a lavagem e a entrega dos fios de contas consti-
tuem momentos fundamentais no ritual de iniciação dos 
filhos de santo, os quais, daí em diante, além de unidos, 
estarão protegidos pelos orixás. Feitos com contas de 
diferentes materiais e cores, esses fios apresentam uma 
grande diversidade e podem ser agrupados por tipolo-
gias de acordo com os usos e significados que têm no 
culto. Assim, acompanham e marcam a vida espiritual 
do fiel, desde os primeiros instantes da sua iniciação 
até as suas cerimônias fúnebres. Dos ritos secretos e 
espaços fechados do culto aos orixás, os fios de contas 
ganharam o mundo e adquiriram novos usos. Da África 
vieram para o Brasil e para todo o mundo onde o Can-
domblé se tem difundido. Hoje, devido ao sincretismo 
religioso, além dos espaços de culto, é possível obser-
var a presença de fios de contas em lugares inusitados 
como automóveis e lojas, mas já destituídos das funções 
e sentidos primordiais, usados apenas para proteger os 
espaços e as pessoas contra maus agouros.

Fonte: https://ocandomble.com/2008/05/02/fios-de-contas/





INCENSÁRIO

Instrumento litúrgico de uso para se fazer  defumação. 
Utilizado por várias religiões, dentre elas a Umban-
da, a defumação é essencial para qualquer trabalho 
num Terreiro de Umbanda, bem como em ambientes 
domésticos. Este ritual é praticado com o objetivo de 
purificar o ambiente (Terreiro/residência), bem como 
o corpo do médium e a assistência (pessoas que irão 
participar da gira), retirando as energias negativas e 
preparando o local para que a gira possa ocorrer em 
harmonia. A fumaça que sai do incensário é usada para 
santificar, purificar ou abençoar, acredita-se que a fu-
maça conduz mensagens para o reino dos céus. Nos-
sos ancestrais faziam uso de incensos em suas casas 
porque pensavam que podiam protegê-los das pragas 
e doenças. A fumaça aromática exalada do incensário 
pode relaxar, estimular e aumentar nossa energia, nos 
levando para um momento de paz e tranquilidade.





MACUMBA

Macumba é o nome dado a um instrumento musical uti-
lizado em cerimônias de religiões afro-brasileiras, como 
o Candomblé, é também uma espécie de árvore africana. 
O termo, porém, acabou se tornando uma forma pejo-
rativa de se referir a essas religiões – e, sobretudo, aos 
despachos feitos por alguns seguidores. Na árvore ge-
nealógica das religiões africanas, macumba é uma forma 
variante do Candomblé que existe só no Rio de Janeiro. 
O preconceito foi gerado porque, na primeira metade do 
século 20, igrejas neopentecostais e alguns outros gru-
pos cristãos consideravam profana a prática dessas re-
ligiões. Com o tempo, quaisquer manifestações dessas 
religiões passaram a ser tratadas como “macumba”.





MÁSCARAS

A máscara africana é vista, muitas vezes, pelos ocidentais, 
com olhares cheios de idéias preconcebidas e de julga-
mentos prévios. As máscaras nas comunidades africanas, 
geralmente estão ligadas a rituais religiosos, de guerra, de 
fertilidade da terra e até mesmo de entretenimento, elas 
são criadas para serem vistas em movimento. Diferente 
das máscaras da sociedade ocidental, para as comunida-
des africanas toda a indumentária que cobre o corpo do 
mascarado é considerado máscara; e geralmente são os 
homens quem dançam mascarados. As máscaras africa-
nas geralmente são esculpidas em madeira, a sua confec-
ção passa por rituais desde a escolha de quem vai confec-
ciona-lá até o ritual de purificação pelo qual possa a partir 
daí, nascer uma nova máscara em substituição de outra. 
Quando essas máscaras estão expostas em algum museu, 
toda essa sacralidade não é visível aos olhos do público, as 
pessoas só podem observá-la enquanto escultura. 
 
Fonte: As máscaras africanas e suas múltiplas faces; (Ferreira, 2004, 
p.03)





PATUÁS  

As pessoas mais antigas da religião valiam-se muito 
desses pequenos objetos, que contêm vários elementos 
acondicionados em pequenos saquinhos. Esse é um mé-
todo muito eficaz de resguardar-se. Em algumas casas 
de Candomblé os patuás são presos nos fios de conta 
das/os iaôs (iniciadas/os), com alguns componentes que 
fizeram parte da sua iniciação e que ajudarão na sua pro-
teção e segurança. Existem patuás que são colocados 
dentro de casa, para trazer defesa e atrair prosperidade. 
Outros são usados atrás das portas, para cortar o olho-
grande (oju kokorò) e a inveja. Alguns usam na bolsa ou 
na carteira, para o amor ou para o dinheiro. São usados 
também presos com pequenos alfinetes nas roupas, 
bem junto ao corpo, proporcionando saúde, proteção e 
amparo contra assaltantes e meliantes. Dentro de al-
guns patuás são colocadas pequenas rezas ou preces 
escritas em papel, pedindo defesa e companhia às for-
ças da natureza. Tudo proveniente dos nossos mais an-
tigos, e que surtia efeito porque era usado com muita fé 
e perseverança.

Fonte: Livro: O Candomblé Bem Explicado;  (Odé Kileuy; Vera de Oxa-
guiã, 2009, p.250) 





PERFUMES

Assim como as cores identificam as vibrações de cada 
orixá, as essências também trazem as energias que fa-
zem a ligação necessária com cada orixá proporcionan-
do ajuda e proteção para o dia a dia.  As funções das 
essências estão relacionadas com um determinado orixá 
e tem uma finalidade. Por exemplo: OXUM: Colônia que 
estimula o amor e carinho. Deve ser usada para união 
sentimental. YEMANJÁ: Jasmim proporciona bem estar 
pessoal. Deve ser usada no ambiente familiar. YANSÃ: 
Maçã atrai vitalidade e dinamismo. Deve ser usada para 
esquentar as paixões. OXALÁ: Lírio que proporciona feli-
cidade, equilíbrio e harmonia. Deve ser usada como puri-
ficador ambiental. OXOSSI: Madeira ativa a sorte. Deve 
ser usada para atrair dinheiro e fartura na família. XAN-
GÔ: Almíscar ativa o poder liderança e sedução. Deve ser 
usada para conquistas. IBEJI: Maçã verde proporciona 
alto-astral. Deve ser usada para trazer alegria ambien-
tal. OGUM: Canela, por ser estimulante, acentua a deter-
minação. Deve ser usada para abertura de caminhos e 
em entrevistas de emprego.

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/religiao-e-fe/pai-paulo-de-oxa-
la/os-orixas-as-essencias-suas-finalidades-13763813.html





TERÇO

O terço, muito utilizado pelos católicos e umbandistas, 
principalmente pelos pretos velhos e pretas velhas, en-
tidades da Umbanda. Terço significa uma das três partes 
do Rosário (hoje não mais e sim a quarta parte devido o 
acréscimo dos mistérios luminosos). A oração do terço 
teve sua origem no século IX. Ela surgiu como alternati-
va à Liturgia das Horas criada pelos monges irlandeses. 
Esta Liturgia compreende a recitação dos 150 salmos 
bíblicos em diversos períodos do dia. A origem do terço é 
muito antiga, remonta aos anacoretas orientais que usa-
vam pedrinhas para contar suas orações vocais. O Vene-
rável Beda sugerira aos irmãos leigos, pouco familiari-
zados com o saltério latino, que se utilizassem de grãos 
enfiados em um barbante na recitação dos pais-nosso e 
ave-marias. Segundo a lenda, em 1328 Nossa Senhora 
apareceu a São Domingos, recomendando-lhe a reza do 
rosário para a salvação do mundo. Rosário significa co-
roa de rosas oferecidas a Nossa Senhora. 

Fonte: https://fraternidadedeumbandadivinaluz.


