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HISTÓRIA – AULA 12  
 
Unidade Temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social. 

Objetos de Conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas.  

 

INFLUÊNCIA AFRICANA NA CULTURA BRASILEIRA. 
 

"Parece que os negros não têm passado, presente e futuro no Brasil. Parece que sua história 
começou com a escravidão, sendo o antes e o depois dela propositalmente desconhecidos". 

Quem afirma é o antropólogo Kabengele Munanga, professor do Centro de Estudos Africanos da  

Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências e Humanidades da USP. 

 

A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a 

diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos trazidos 

ao Brasil incluíram bantos, nagôs e jejes, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-

brasileiras, e os hauçás e malês, de religião islâmica e alfabetizados em árabe [...]. 

Na colônia, os escravos aprendiam o português, eram batizados com nomes portugueses e 

obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma 

enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência se faz notar 

em grande parte do país. Em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira é particularmente 

destacada em virtude da migração dos escravos.  

Os bantos, nagôs e jejes no Brasil colonial criaram o candomblé, religião afro-brasileira 

baseada no culto aos orixás praticada atualmente em todo o território brasileiro. Largamente 

distribuída também é a umbanda, uma religião sincrética que mistura elementos africanos com o 

catolicismo e o espiritismo, incluindo a associação de santos católicos com os orixás. 

A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional, especialmente na 

Bahia, onde foi introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite-de-dendê. 

Este azeite é utilizado em vários pratos de influência africana como o vatapá, o caruru e o acarajé. 

Na música, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da 

música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundu, 

terminaram dando origem à base rítmica do maxixe, samba, choro, bossa-nova e outros gêneros 

musicais atuais. Também há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e 

o agogô, que são de origem africana.  
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O berimbau é o instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da 

capoeira, mistura de dança e arte marcial criada pelos escravos no Brasil colonial. 
Fonte:https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/2_I.php#:~:text=Os%20africanos%20contribu%C3%ADram%20para%20a,%

2C%20religi%C3%A3o%2C%20culin%C3%A1ria%20e%20idioma.&text=G%C3%AAneros%20musicais%20coloniais%20de%20influ%

C3%AAncia,e%20outros%20g%C3%AAneros%20musicais%20atuais.| Acesso em 14/04/2021 

 
Berimbau 

 
Agogô 

 
Capoeira, a arte-marcial afro-brasileira 

 
Afoxé 

Culinária 
 

 
Feijoada 

 
Caruru 

 
Vatapá 

 
Acarajé 

ççç 

imagens: https://commons.wikimedia.org/ 
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Vocabulário:  
Coercivo: coerção é o ato de induzir, pressionar ou compelir alguém a fazer algo pela força, 

intimidação ou ameaça. Quando tal coerção é permanente, é considerada escravidão. 

Sincrético: que é produto da fusão de diferentes religiões, seitas, filosofias ou visões do mundo. 

Berimbau: instrumento musical utilizado na capoeira. 

Maracatu: dança brasileira.  

Miscigenação: mistura de raças. 

Engenho: lugar onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar no período colonial. 
Fonte: https://www.dicio.com.br/  

 
Agora, vamos realizar as atividades propostas de acordo com seu entendimento sobre o texto. 

 

1- De acordo com o texto, responda sobre os elementos da cultura africana que foram 

incorporados à cultura brasileira: 

 

a) Quais alimentos da cultura africana fazem parte da nossa alimentação? Alguns destes 

você já teve a oportunidade de experimentar?  

  

  

  

CURIOSIDADE: VOCÊ CONHECE ZUMBI DOS PALMARES? 
 

Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares e chefiou a luta de resistência contra os portugueses, 

que durou 14 anos e terminou com sua morte, em 1695. 

Com 15 anos, Zumbi conseguiu fugir para o Quilombo dos Palmares, atual região de Alagoas. No 

quilombo - uma das comunidades livres fundadas por escravos que conseguiram fugir dos seus senhores 

-, o adolescente adotou o nome de Zumbi, que significa "espectro, fantasma ou deus" no idioma 

quimbundo. 

O Quilombo dos Palmares foi o maior das Américas, abrigando cerca de 20 mil habitantes em 11 

povoados. 

"Zumbi liderou a luta contra a escravidão e reuniu não apenas muitos negros que fugiam das senzalas, 

mas também indígenas e brancos insatisfeitos com o regime escravista", disse Kabengele Munanga à 

BBC Brasil. 
Kabengele Munanga entrevista à BBC Brasil 

Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42033622 
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b) Quais estilos musicais da cultura brasileira que tiveram origem na África? 

  

  

  

 

c) Cite instrumentos musicais que vieram da África e são populares no Brasil:  

  

  

  

 

 

2- Dentre os elementos de origem africana citados no texto, quais fazem parte do seu dia a 

dia? Se nenhum fizer parte, escreva algum que você gostaria de incorporar na sua rotina e 

o porquê esta atividade lhe despertou algum tipo de interesse. 

  

  

  

  

  

 

 

3- Observe a imagem a seguir: 

 

 
Imagem: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Navio_negreiro_-_Rugendas_1830.jpg 



 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Essa imagem mostra o interior de um navio negreiro, que era o navio em que os negros 

africanos eram transportados da África para o Brasil. Essa viagem durava cerca de 3 meses e as 

condições eram péssimas. Como podemos ver, as pessoas vinham amontoadas, amarradas e eram 

proibidas de sair desse local. A comida era pouca, e a água também, uma vez ao dia, em pouca 

quantidade. Faziam suas necessidades no mesmo lugar em que dormiam, por isso, animais como 

baratas e ratos acabavam transitando no ambiente também. Por esses e outros motivos, muitas 

pessoas ficavam doentes nesse trajeto e acabavam morrendo, e seus corpos eram jogados no mar. 

Os poucos que chegavam vivos eram vendidos para os senhores das fazendas e eram 

escravizados. 

Agora, reflita e responda. Como você descreve a vida dos negros africanos escravizados e 

com qual tipo de sentimento esses grupos desembarcavam aqui no Brasil? Relacione, 

principalmente, a desumanização e a exploração por parte da escravidão imposta. Se precisar, 

consulte um responsável para auxiliá-lo. 
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