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A INFLUÊNCIA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA 

RESUMO: O presente artigo focou na exposição da influência cultural afro-brasileira. Desta forma, o 

estudo visou concretizar o reconhecimento da identidade cultural das raízes africanas no Brasil. O 

objetivo geral do artigo é levantar uma discussão sobre os tópicos concernentes à valorização cultural 

afro-brasileira, logo, o presente estudo objetiva evidenciar os sujeitos e sua cultura. A problemática 

apresentada se refere ao fato de como a história afro-brasileira está inserida e como essa influência pode 

ser percebida no dia a dia da sociedade. Para a exploração deste estudo, utilizou-se a metodologia 

qualitativa exploratória descritiva e o presente estudo está fundamentado em autores que permeiam seus 

trabalhos sobre esta temática, bem como foi feita uma busca em revistas, livros e sites que abordavam 

sobre o mesmos descritores.  

 

Palavras Chave: Influência Afro-brasileira. Cultura Afro-brasileira. História afro-brasileira. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é uma nação que recebeu o maior número de africanos escravizados durante os 

séculos XVI e XIX, que atualmente representam um número elevado da população brasileira. 

(CARVALHO, 2006) 

 É importante compreender que a população negra, no Brasil teve grande participação 

na formação da sociedade brasileira, seja esta participação na economia, seja na cultura ou até 

mesmo historicamente. Auxiliando e contribuindo de forma substancial e decisivo para amoldar 

a identidade brasileira. 

Segundo Gil (2010), a pesquisa é feita mediante conhecimentos acessíveis com a 

execução de métodos e técnicas de investigação, abarcando diversas etapas. 

De acordo com o mesmo autor, uma pesquisa, pode ser compreendida como um 

processo formal e sistemático de desenvolvimento do modo científico na qual são descobertas 

respostas ou são comprovadas hipóteses para as quais foram formulados questionamentos e 

apresentados problemas. 

Neste trabalho apresenta – se uma visão sobre a forte influência cultural afro-brasileira, 

que faz parte da história e da construção da identidade nacional, embasando – se nas visões de 

variados autores para mostrar o quanto afro-brasilidade está em todos os campos sociais e 

culturais do Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho é embasada em conceitos que atendem a pesquisa com 

seu tema principal, desse modo, o atual estudo terá abordagem qualitativa exploratória. 

Segundo Spector (2001) a pesquisa quantitativa pode ser definida em exploratória, 

descritiva e causal. O presente trabalho, por tratar-se de pesquisa qualitativa exploratória, tem 

a base da flexibilidade e criatividade buscando conhecer o assunto. 

Portanto, este trabalho desenvolve-se por meio de pesquisas bibliográficas. Busca-se 

relacionar autores que permeiam seus estudos nessa esfera, bem como trazer à luz a relevância 

da influência cultural afro-brasileira e o conjunto de manifestações culturais do Brasil que 

sofreram algum grau tal impacto da cultura africana desde os tempos do Brasil Colônia até a 

atualidade. 



 
 

 
 

 Portanto, torna-se importante e necessário a investigação de quais fatores foram 

preponderantes neste processo de seleção de obras para haver o fundamento assertivo. Assim, 

o presente estudo delimitou sua exploração em estudos que continham ao menos um descritor 

citado nas palavras-chave deste estudo. Além de livros, foram examinados sites e artigos que 

fundamentaram a clareza da temática. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO BREVE HISTÓRICA: A INFLUÊNCIA CULTURAL DOS 

AFRO-BRASILEIROS 

 

 Atualmente, o Brasil possui a maior população de origem negra fora da África, estimada 

em 90 milhões de pessoas. Por volta do ano 1550, os portugueses começaram a negociar 

escravos das regiões da África Ocidental e da África Central de Gana, Benin, Nigéria, Angola, 

Congo e Moçambique. (CARVALHO, 2006) 

Estima-se que quatro milhões de pessoas, trinta e sete por cento de todos os africanos 

capturados forçados à escravidão, foram instalados no Brasil para trabalhar nas plantações de 

cana-de-açúcar e na indústria de mineração. A escravidão foi a base da economia brasileira até 

1888, quando a escravidão foi legalmente abolida. (CARVALHO, 2006) 

 Como todas as grandes migrações, os africanos que chegaram ao Brasil não apenas 

trouxeram sua força e beleza, mas também suas tradições musicais e culturais. Suas tradições 

culturais inevitavelmente se misturariam com os costumes portugueses e ameríndios, para 

produzir uma manifestação cultural única própria. (PAIXÃO, 2006) 

 A tradição brasileira mais famosa é o carnaval. Nos anos de 1600 os portugueses 

importaram a prática de encenar baile de máscaras para o Brasil. Não demorou muito para que 

esta celebração anual, que ocorre 40 dias antes da Páscoa, tenha sido infundida com práticas 

africanas e ameríndias. (CARVALHO, 2006) 

 Ao longo do processo histórico, o Carnaval evoluiu para uma miscelânea selvagem de 

trajes elaborados, carros alegóricos e esquadrões de bateria conhecidos como blocos. 

(PAIXÃO, 2006) 



 
 

 
 

 Durante quatro dias, o Carnaval une milhares de dançarinos ao ritmo do samba. O samba 

não é apenas a música e a dança oficial do Carnaval, mas também é um remanescente linguístico 

dos africanos no Brasil. A palavra samba significa dançar e invocar os espíritos africanos. Desde 

o Carnaval brasileiro por volta do ano de 1600 conquistou a imaginação de todo o mundo. 

(ROSA, 2006) 

 A influência cultural dos afro-brasileiros expandiu-se consistentemente do carnaval para 

a cultura pop dominante. Em 1959, o filme Black Orpheus, um conto atualizado da lenda 

grega Orpheus e Eurydice, foi lançado. O filme foi ambientado em uma favela do Rio de Janeiro 

durante o Carnaval. O filme trouxe a vida dos afro-brasileiros à atenção do público de cinema 

devido à sua vibrante representação das favelas do Rio de Janeiro e ao sofisticado retrato do 

filme sobre espiritualidade afro-brasileira, sensualidade e lirismo poético. Para a maioria das 

audiências fora do Brasil, o Black Orpheus foi a primeira vez em que, de modo geral, 

conheceram negros vivendo na América do Sul. (ROSA, 2006) 

 Nos últimos cinquenta anos, muitos filmes brasileiros, como Cidade de Deus, 

aumentaram a visibilidade dos afro-brasileiros no cinema. Desde 2002, o Museu de Arte 

Moderna de Nova York sediou um festival de cinema anual do Première Brasil para mostrar os 

talentos cinematográficos do Brasil. (ROSA, 2006) 

 No final da década de 1960, uma confluência incomum de arte, música e política fundiu-

se no movimento artístico conhecido como Tropicália. O Movimento Tropicália prosperou na 

filosofia do "canibalismo cultural", que se baseava na mistura de influências de todos os gêneros 

para criar algo novo. Com efeito, jovens artistas começaram a combinar poesia, rock and roll, 

ritmos africanos e performance art para criticar a opressão política frente a ditadura brasileira. 

(CARVALHO, 2006) 

 Duas das forças musicais mais francas por trás da Tropicália foram Caetano Veloso e 

Gilberto Gil. Devido à sua consistente crítica do governo e sua crescente popularidade, os dois 

artistas foram considerados uma ameaça para o governo. Consequentemente, ambos os artistas 

foram encarcerados e depois exilados para Londres. (CARVALHO, 2006) 

Com o passar do tempo, Gilberto Gil e Caetano Veloso continuaram a fundir e experimentar 

gêneros musicais, o governo brasileiro também experimentou várias formas de evolução 

política. Em uma reviravolta irônica do destino, Gilberto Gil, ex - preso político, foi nomeado 



 
 

 
 

Ministro da Cultura do Brasil em 2003. Durante seu tenor, ele criou o programa Pontos de 

Cultura, que concede bolsas de educação artística para crianças brasileiras desfavorecidas para 

se tornarem visionários culturais e empreendedores. (CARVALHO, 2006) 

 Até hoje, uma saída poderosa para a expressão cultural continua sendo a música. Como 

é o caso de muitas partes do mundo, a juventude brasileira ficou seduzida pelas forças poderosas 

da música. Ao contrário da moderna cultura hip-hop americana que foi refinada e 

comercializada ao longo de uma geração, as cenas do Hip-Hop e Baile Funk do Brasil são 

formas de arte cruas e improvisadas que ainda estão surgindo e se adaptam aos dinamismos 

sociais. É importante compreender que a música está sendo produzida e apoiada em grande 

parte por afro-brasileiros que vivem em bairros carentes. O som é alto, político, sexual e 

firmemente pró-africano. (CARVALHO, 2006) 

 Vê-se, que o cenário de Baile Funk e Hip-Hop estão no ponto mais excitante da 

evolução. Tal fato pode ser afirmado em Salvador, na Bahia, o epicentro da maior população 

afro-brasileira do Brasil, que transmitiu seu primeiro programa de rádio público Hip-Hop em 

2008. Em três meses, a Evolução Hip-Hop tornou - se o programa de rádio número um na 

Bahia. 

 Em 2016, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a sediar os Jogos Olímpicos. 

No entanto, muito antes de ganhar os Jogos Olímpicos, o Brasil fez sua marca na arena esportiva 

inúmeras vezes. As habilidades do brasileiro no futebol só podem ser superadas por sua paixão 

pelo esporte. Devido a essa combinação de habilidade e paixão, o Brasil é o único país a 

conquistar a Copa do Mundo por cinco vezes. ( PAIXÃO, 2006) 

 Se o Brasil é considerado o reino do futebol do que o Rei, certamente é a lenda do 

futebol, Pelé. Erguendo-se de uma infância pobre, Pelé é reconhecido como o maior atleta a 

praticar o esporte. Ele fez sua primeira marca como membro do famoso Santos Futebol 

Clube. Enquanto na equipe, Santos ganhou três medalhas da Copa do Mundo. (ROSA, 2006) 

 A fama de Pelé tornou-se tão conhecida que, durante a Guerra Civil Nigeriana de 1967, 

as facções em guerra concordaram com um cessar-fogo de 48 horas, para que pudessem assistir 

a Pelé em um jogo de exibição em Lagos. A assinatura de Pelé para o New York Cosmos é 

creditada por popularizar o futebol nos Estados Unidos. (ROSA, 2006) 



 
 

 
 

 Devido ao desenvolvimento de vastos recursos naturais, o Brasil caminha para se tornar 

uma das maiores economias do mundo e, consequentemente, a voz líder na América Latina. 

Em uma época de diversidade cultural, um dos recursos mais exclusivos que o Brasil tem a 

oferecer é sua herança africana nas Américas. (ROSA, 2006) 

 

3.2 PERIODO PÓS-ESCRAVIDÃO 

 

 Na época do fim da escravidão, os afro-brasileiros enfrentaram uma série de desafios 

culturais, tanto patrocinados pelo Estado quanto sociais. Entre eles, uma política de imigração 

discriminatória estabelecida há muito tempo garantiu que anteriormente grandes minorias de 

ex - escravos africanos e grande maioria delas e seus descendentes diretos, principalmente no 

sul e sudeste do Brasil, já estavam sendo substituídas por imigrantes europeus brancos, de 

muitas origens; este foi favorecido por uma doutrina nacional de "branqueamento" racial, em 

que a miscigenação foi incentivada pelo Estado. (CARVALHO, 2006) 

 A superpopulação provocou êxodo rural descontrolado e a urbanização e a falta de 

infraestrutura para atender as massas combinadas da perpetuação da discriminação racial 

histórica resultaram nos enormes problemas sociais contemporâneos causados pelas 

disparidades de renda observadas até hoje no Brasil, o que levou a outros estereótipos negativos 

sobre a afro-descendência. (PAIXÃO, 2006) 

 O fim da ditadura brasileira em 1985 trouxe muito mais liberdades civis e, finalmente, 

a criminalização da propaganda racista, humilhação, assédio e discriminação; mas ainda há 

muitas questões importantes, como a disparidade de renda, disparidade salarial, perpetuação 

social de estereótipos raciais, crime e brutalidade policial, sexismo e intolerância religiosa (que 

pode ser até mesmo liderada por protestantes afro-brasileiros contra seguidores de religiões 

afro-brasileiras) . (CARVALHO, 2006) 

 

3.3 RENASCIMENTO CULTURAL 

 

 A partir da década de 1970, no meio da ditadura militar, os afro-brasileiros se inspiraram 

na década anterior do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Isso foi evidenciado 

pela primeira vez na incorporação do funk , soul music e reggae jamaicano com samba e letras 

cada vez mais políticas para criar gêneros híbridos de música popular no Brasil, mas na década 



 
 

 
 

de 1980, um movimento político mais étnico, alinhado ao movimento Black Power nos Estados 

Unidos e no Caribe, bem como o movimento pan-africano na África, desenvolvido por meio de 

ideólogos como Abdias do Nascimento. (ROSA, 2006) 

 Atualmente, uma pletora de organizações sociais, culturais e políticas foi organizada 

para chamar a atenção para os males raciais causados por políticas governamentais e práticas 

sociais passadas e o governo brasileiro assumiu uma postura mais proativa sobre a diversidade 

étnica e racial sob o governo do presidente Lula da Silva . (ROSA, 2006) 

 

3.4 CULINÁRIA AFRO-BRASILEIRA 

 

 A influência dos escravos africanos são várias, como, por exemplo, na culinária 

brasileira. 

 A feijoada é o prato nacional do Brasil, os ingredientes e a preparação diferem 

ligeiramente de região para região. É um ensopado que é feito com feijão e aparas de porco, 

como as orelhas, rabos ou pés. 

 Algumas regiões do Brasil também adicionam vegetais ao prato. É importante levar em 

consideração que a feijoada é originária de escravos africanos. O prato inclui guarnições de 

porco porque os escravos só recebiam a parte esquerda do porco de seus donos. (ROSA, 2006) 

 Segundo Rosa, (2006) o acarajé é um prato oeste Africano feito com feijão-fradinho 

descascadas e trituradas e fritas em óleo de dendê, ou óleo de palma. Geralmente é servido 

dividido ao meio e recheado com vatapá e caruru, todos originários de escravos africanos. Na 

cidade de Salvador, o Acarajé é frequentemente servido nas ruas. 

 Escravos da costa oeste africana trouxeram Acarajé para o Brasil e é chamado de 

"Akara" no sudoeste da Nigéria, onde desempenha um papel significativo na cultura iorubá 

atualmente. 

 Vatapá é um prato muito popular que é encontrado na Bahia, onde é comumente 

consumido com o Acarajé. Em outras regiões do Brasil é comido com arroz branco, é 

importante entender que os ingredientes deste prato incluem pão, camarão, leite de coco, 

amendoim e óleo de palma tudo amassado em uma pasta. 

 

 

3.5 CAPOEIRA 

 



 
 

 
 

  Entre os anos de 1500 e 1888, os portugueses forçaram cerca de quatro milhões de 

africanos ao Brasil a serem escravos, apesar de o Brasil ter aprovado a “Lei Eusébio de Queirós” 

em 1850. Esse ato aboliu o comércio internacional de escravos no Brasil. (TREMURA, 2016) 

 Apesar desse ato, conforme afirma Tremura (2016), a população escrava africana não 

diminuiu. Esses escravos africanos foram forçados a trabalhar em plantações e sofreram 

punições físicas e psicológicas. Devido ao fato de que os escravos não tinham armas para lutar, 

eles criaram e usaram a capoeira para defesa pessoal. 

 A capoeira também foi criada para ser um meio de os escravos escaparem das plantações 

e adquirirem liberdade. Depois que a escravidão foi abolida, a capoeira evoluiu para um jogo 

no Brasil, as pessoas jogam capoeira com música feita por certos instrumentos locais, como 

Agogô, Pandeiro, Atabaque, etc. 

 A capoeira não ganhou popularidade até o século XX, entende-se, de fato, que a 

capoeira foi proibida no início do século XIX e isso durou até 13 de maio de 1888, quando o 

governo aboliu a escravidão, promulgando a Lei Áurea.  

 Uma vez que esta lei foi sancionada pela princesa Isabel, os afro-brasileiros estavam 

livres para jogar capoeira. Hoje, a capoeira é o esporte nacional do Brasil e continua ganhando 

cada vez mais popularidade. 

 

3.6 TRADIÇÕES ESPIRITUAIS BRASILEIRAS 

 

 Para Rosa (2006) e Tremura (2017), com a chegada dos africanos ao Brasil, eles também 

trouxeram suas tradições espirituais. Essas tradições formaram diferentes práticas baseadas na 

África. As três principais práticas são Candomblé, Macumba e Umbanda. 

Cerimônia de Candomblé 

 O candomblé originou-se de escravos sudaneses na Bahia. Absorveu elementos do 

catolicismo romano e inclui tradições indígenas americanas. Até agora, o Candomblé se 

espalhou para o norte e para o sul do Brasil, os crentes se juntam aos terreiros para as cerimônias 

principais em um grande salão principal e durante as cerimônias, os crentes se alojam para o 

sumo sacerdote ou sacerdotisa e outros que moram no local. (TREMURA, 2017) 

 Eles também dedicam vários santuários aos orixás. O candomblé tem muitos orixás 

diferentes. Dois dos mais importantes dos orixás são Iemanjá e Oxalá. 

 Conforme afirma Tremura (2016), macumba combinou Candomblé com elementos de 

magia negra e animismo indiano. Alguns pensam que é uma variante do candomblé, assim, a 

Macumba alcançou considerável popularidade no Rio de Janeiro e assim emergiu entre a 



 
 

 
 

crescente concentração de negros na capital e em torno do Brasil. Macumba considera os 

espíritos de africanos e índios há muito mortos, bem como orixás. Em cerimônias de macumba, 

sacrifícios de animais são necessários e muitos crentes mostram os transes descontroladamente 

extáticos. Os crentes também usam branco puro durante a cerimônia. 

 De acordo com Tremura (2016), a umbanda é um fenômeno mais recente que se 

qualifica como o mais brasileiro dos cultos. Suas raízes imediatas remontam à década de 1850, 

quando um francês que afirmava ter sido possuído por um espírito druida adotou o nome Alain 

Kardec e escreveu vários livros que lançaram um novo culto espírita. O culto impunha padrões 

morais rígidos para os crentes.  

 Embora a umbanda negasse qualquer ligação com a tradição religiosa afro-brasileira, 

foi muito influenciada pela Macumba. Mas também aplicou a racionalidade do kardecismo a 

elementos da macumba também. Por exemplo, eliminou os sacrifícios de animais. Os crentes 

da Umbanda levam os espíritos orixás muito a sério; todo 31 de dezembro eles realizam um 

ritual especial para honrar Iemanja. A Umbanda adora Iemanjá como um dos sete 

orixás. Iemanja é a rainha do oceano, o espírito patrono dos pescadores e os sobreviventes dos 

naufrágios, o princípio feminino da criação e o espírito do luar. A umbanda usa figuras míticas 

da cultura brasileira como orixás, não deuses africanos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 De fato, o preconceito e o estereótipo, são palavras frequentemente agregadas aos 

negros. Embora as definições desses termos se sobreponham, ainda sim, e não estejam 

diretamente evidenciados ao longo deste estudo, elas significam coisas diferentes. O 

preconceito racial, por exemplo, normalmente surge de estereótipos baseados na raça, dito isto, 

observa-se o reforço da valorização da cultura afro-brasileira. Ao se analisar o racismo 

institucional, no Brasil, observa-se que esta visão retrata os estereótipos baseados no 

preconceito e na raça. Portanto, devido ao estereótipo generalizado de que uma pessoa 

totalmente brasileira precisa ser um indivíduo branco, isso faz renegar as raízes e as influências 

fortes da migração em massa de negros no período de escravidão no Brasil. 

 Há de se entender que a cultura afro-brasileira que se vê, atualmente, é herança do 

processo histórico do país e, por conseguinte, essencialmente importante para a formação da 

sociedade brasileira. Contudo, o preconceito contra os negros, atualmente, ainda é bastante 

presente no Brasil. 



 
 

 
 

 A política assistencialista no país promoveu cotas para afrodescendentes como forma 

de atenuar os impactos historicamente gerados neles e, desta forma, houve uma melhoria 

substancial na qualidade de vida de várias famílias afrodescendentes, haja vista que a inclusão 

no ensino superior promove uma busca por empregos mais qualificados e, assim, uma 

remuneração melhor. 

 Nota-se, também, que, ainda nos dias de hoje, há, de modo geral, pouca importância no 

que concerne a temática da afro brasilidade e suas influências nos livros didáticos do país. Desta 

forma, vê-se que a exposição da importância dos afrodescendentes ao longo do percurso 

histórico e formação do país é bastante tímida, isso contribui para que se mantenha ainda uma 

visão preconceituosa, de modo geral, contra os afrodescendentes. Se faz necessária a criação de 

grades de programas curriculares com mais ênfase quanto a questão da valorização da cultura 

afrodescendente, uma vez que estes representam grande parte da população nos dias de hoje. 

 O Brasil é um país com várias culturas e pessoas diferentes. A migração de africanos 

para o Brasil contribuiu amplamente para essa diversidade cultural, como pode-se observar, a 

contribuição dos escravos africanos para a cultura brasileira está interligada em uma série de 

aspectos e o impacto está tão arraigado na cultura que ainda permanece em muitas das práticas 

brasileiras nos dias atuais.  

 Essas práticas incluem interesses musicais, dança, culinária famosa, literatura e arte, 

festividades e práticas e tradições religiosas. 

 A matéria abordada, bem como as discussões acerca da valorização cultural afro-

brasileira surgiram com o objetivo de se gerar uma análise sobre a relevância de se entender o 

percurso histórico, bem como o dinamismo social na busca pela forma equânime dos direitos, 

objetivando, portanto, detalhar as contribuições dos negros para a formação da sociedade 

brasileira.  

 Vê-se que se faz necessário o reconhecimento e a valorização da história e cultura dos 

negros, haja vista que eles representam, atualmente a maior parte da população brasileira, para 

a construção do conhecimento do aluno utilizando diversos recursos metodológicos, é valido o 

entendimento de forma ampla sobre o percurso histórico da influência da cultura afro-brasileira 

no país.  

 É importante levar em consideração que os negros possuem uma história rica, 

auxiliaram substancialmente e impactaram consideravelmente no processo de formação da 

sociedade brasileira, levantando discussões sobre o ensino de história até as salas de aula, para 

que se possa reconhecer a cultura afro-brasileira como um elemento forte da nossa sociedade. 
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