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Ementa: O curso será dedicado à leitura e à discussão da história e das 

memórias das religiões afro-brasileiras (especificamente o Candomblé e a 

Umbanda) no Estado do Rio de Janeiro. A memória sobre o início do 

Candomblé no Estado no início do século XX está assentada na chamada 

Pequena África, região portuária da cidade. O culto expandiu-se pela cidade com 

as reformas urbanas, expulsando parte a população pobre, incluindo-se, assim, o 

povo-de-santo. O caminho seria o subúrbio e a Baixada Fluminense. No entanto, 

novas pesquisas problematizam atualmente estas narrativas de origem e 

desenvolvimento do Candomblé. Assim, a primeira parte do curso será composta 

por textos clássicos e atuais que revisam alguns conceitos importantes. A 

segunda parte terá como foco a discussão sobre a história da Umbanda na 

primeira metade do século XX, atentando para interseção da trajetória das duas 

religiões.  



As aulas serão divididas em duas partes: no primeiro tempo faremos a discussão 

dos textos propostos, no segundo tempo teremos a exibição e o debate de um 

episódio da minissérie Mãe-de-Santo.  

 

Opções de avaliação do curso a serem decididas:  

1. Apresentação de textos e participação nos debates.  

2. Plano de aula sobre a história das religiões afro-brasileiras para o ensino 

fundamental ou médio. A proposta e o material didático utilizados devem 

ser apresentados ao grupo. O trabalho poderá ser construído 

coletivamente.  

3. Mini-projeto de pesquisa com temática livre dentro do campo história 

das religiões afro-brasileiras no Rio de Janeiro.  

4. Resenha crítica de livros/teses sobre Candomblé ou Umbanda. (8 a 15 

páginas) 

5. Breve relatório analítico da visita técnica ao Museu da Umbanda. (3 

a 6 páginas) 

6. Produção de um Ensaio a partir da oficina de fonte. A fonte 

trabalhada no curso será a Minissérie Mãe-de-Santo, exibida pela 

TV Manchete em 1990. (5 a 10 páginas). 
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