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A Orquestra Sacra Afro-brasileira 

A orquestra que realiza a música sacra nas cerimônias das religiões afro-brasileiras é formada 

por três tambores, agogô e, em alguns casos, também xequerê.  O conjunto de instrumentos 

sagrados acompanha os cânticos que louvam e invocam as divindades e ancestrais: Eguns, 

Orixás, Voduns, Inquices, Entidades ou Encantados. Nos candomblés, são percutidos 

exclusivamente por membros masculinos do terreiro que possuem o cargo de Ogã, Huntó ou 

Kambando, de acordo com a nação original de cada casa.  

Como toda orquestra, cada instrumento tem uma função e um toque específico, contribuindo na 

sua singularidade para uma massa sonora organizada e harmônica, sem a qual a cerimônia não 

acontece. Nas festas e celebrações, os três atabaques estão sempre adornados com laços cujas 

cores remetem a divindade ou ancestral para quem a cerimônia é realizada. 
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Os instrumentos da Orquestra Sacra Afro-brasileira: 

Run. Possivelmente dos vocábulos Iorubás: ohùn - voz; ou hùn - rugido. É o atabaque maior e de som 

mais grave, que realiza as variações e solos. É o Run que invoca os Orixás. Nos candomblés Jeje-

Nagô é percutido com uma pequena vareta de madeira (quase sempre feita do tronco da 

goiabeira) chamada aguidavi e uma das mãos do Alabê (Ogã mais velho, chefe da orquestra). Nos 

candomblés Congo-Angola é tocado com as mãos. 

Rumpí. Do Iorubá: ohún - rugido e pi- imediato. Tambor de afinação e tamanho médios, menor que 

o Run. Seu toque serve de base para as variações e solos do atabaque maior. É percutido com dois 

aguidavis nas nações Jeje-Nagô e com as mãos na nação Congo-Angola. 

Lé. Do vocábulo Ewe: lee – pequeno. Menor atabaque da orquestra e de afinação mais aguda. 

Complementa o Rumpi na manutenção da base para os solos do Run, sendo percutido por aguidavis 

nas casas Jeje-Nagô, ou pelas mãos dos Kambandos nas casas Congo-Angola.  

Agogô ou Gã. Do Iorubá: agogô – sino e do Ewe: gã. Instrumento de origem Iorubá composto por uma 

(Gã) ou duas campânulas de ferro de tamanhos diferentes unidas por uma haste também de ferro 

(Agogô). O Agogô, assim como o Gã, pontua os acentos realizados pelos atabaques, indicando a 

linha rítmica primordial do toque executado.  

Xequerê. Do Iorubá: sekerê. Cabaça seca cortada em um dos lados, envolta por uma rede com búzios 

ou missangas. É preciso agitá-lo para produzir o som desejado. Geralmente, o toque do Xequerê 

preenche todos os tempos do compasso ou marca somente os tempos fortes, servindo, assim, 

como base ou marcação para os atabaques.  

 


