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NA LINGUAGEM

A influência africana no português do Brasil, que em alguns 
casos chegou também à Europa, veio do iorubá, falado pelos 
negros vindos da Nigéria, e notada principalmente no 
vocabulário relacionado à culinária e à religião e também do 
quimbundo angolano, em palavras como caçula, cafuné, 
moleque, maxixe e samba, entre centenas de outros vocábulos 

NA CULINÁRIA

Deixaram para a nossa alimentação. Acarajé, mungunzá, 
quibebe, farofa, vatapá, que são pratos originalmente usados 
como comidas de santo, ou seja, comidas que eram oferecidas 
às divindades religiosas cultuadas pelos negros. 

CONTRIBUIÇÕES DOS NEGROS À LINGUAGEM E CULINÁRIA



  

CUSCUZ FEIJOADA

FAROFA



  

Foram incorporados aos hábitos alimentares dos brasileiros o 
angu, o cuscuz, a pamonha e a feijoada, nascida nas senzalas e 
feita a partir das sobras de carnes das refeições que alimentavam 
os senhores; o uso do azeite de dendê, leite de coco, temperos e 
pimentas; e de panelas de barro e de colheres de pau. 



  

CONTRIBUIÇÕES DOS NEGROS À RELIGIÃO

A religião integra o folclore do país como bem material. Os 
escravos vindos da África trazem consigo o candomblé. Proibidos 
de praticar sua religião, os africanos associaram a cada orixá um 
ou mais santos católicos, conforme cada religião do Brasil, para 
exercerem sua religião sem serem perseguidos. Dos orixás de 
origem africana, se tornaram mais populares os seguintes: oxalá, 
xangô, yansã, oxún, ogun, oxósse, omolu, yemanjá, ibejis e exu. 



  



  

CONTRIBUIÇÕES DOS NEGROS AO FOLCLORE
DANÇA, MÚSICA, LITERATURA E OUTRAS

O folclore é entendido como o conjunto de manifestações 
espirituais, materiais e culturais de origem popular, transmitidos 
via oral ou pela prática de geração em geração. Compreende, 

assim, as tradições, festas, danças, canções, lendas, 
superstições, comidas típicas, vestimentas e artesanatos 

cultivados especialmente pelas camadas populares. A 
escravidão foi responsável pela contribuição africana para o 
folclore, principalmente por que os negros eram trazidos de 

diversas áreas do velho continente. 



  

Frevo: teve origem na capoeira, cujos movimentos foram estilizados 
para evitar a repressão policial. O nome vem da ideia de fervura 
(pronunciada incorretamente como “frevura”). É uma dança coletiva, 
executada com uma sombrinha, que seve para manter o equilíbrio e 
embelezar a coreografia. Atualmente, é símbolo do carnaval 
pernambucano. 



  

Maracatu: é propriamente um desfile carnavalesco, 
remanescente das cerimônias de coroação dos reis africanos. A 
tradição teve início pela necessidade dos chefes tribais, vindos do 
Congo e de Angola, de expor sua força e seu poder, mesmo com 
a escravidão. Atualmente faz parte do carnaval de Pernambuco. 



  

Capoeira: trazida pelos negros de Angola, inicialmente, não era 
praticada como luta, mas como dança religiosa. Mas, no século 
XVI, para resistir às expedições que pretendiam exterminar 
Palmares, os escravos foragidos aplicavam os movimentos da 
Capoeira como recurso de ataque e defesa. O Decreto-lei 487 
acabou temporariamente com a capoeira, mas os negros 
resistiram até a sua legalização. E em 15 de julho de 2008 a 
capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro e 
registrada como Bem Cultural de Natureza Imaterial. 



  

Entre os instrumentos trazidos pelos africanos para o Brasil se 
destacam os de percussão, segundo o dicionário da língua 
portuguesa Aurélio (1998):

Afoxé: cabaça coberta por uma redinha de malha, em cujas 
intersecções se colocam sementes ou conchas.



  

ATABAQUE



  

AGOGÔ



  

BERIMBAU



  

CONTRIBUIÇÕES DOS NEGROS À ECONOMIA

O principal motivo que acarretou a formação do Brasil foi para a 
extração de minerais, sendo os principais o ouro, ferro, prata e 
diamante, além dos vegetais, como a madeira e outros. E com 
isso a Europa ficou eufórica para explorar essas terras, trazendo 
assim o negro para a economia brasileira 

Mesmo após a abolição da escravidão o negro ainda passou por 
diversos problemas, como o salário baixíssimo, dificuldade de encontrar 
emprego, de se fixar em uma moradia. Nos dias atuais o negro passou 
a ter um bom cenário, e existem diversas políticas públicas para 
garantir isso. Entretanto, ainda é necessário acabar com o preconceito 
e o racismo, que ainda perdura na sociedade brasileira, mesmo que 
esta esteja tentando combatê-la. 



  

CONTRIBUIÇÕES DOS NEGROS À POLÍTICA

A história do negro no Brasil se mescla quase em sua totalidade 
na formação da nação brasileira, por meio de sua evolução 
histórica e social. O negro, considerado um objeto não raro como 
uma força animal de trabalho, contribuiu de forma decisiva para o 
desenvolvimento da economia atual brasileira, mas mesmo 
contribuindo de forma bastante significativa, ele não pode usufruir 
do seu trabalho.

Além de desenvolver a riqueza nacional e disseminar sua cultura, 
o negro atuou politicamente. São vários os movimentos sócio-
políticos na trajetória social e histórica brasileira que participaram 
o negro escravo ou o negro livre. Vale ressaltar também os 
quilombos, que foram vistos como movimentos políticos 
independentes dos escravos, em quase todas as lutas ocorridas 
ou planejadas o povo negro esteve presente.



  

Nas lutas pela independência e a sua consolidação, na luta pela 
expulsão dos holandeses, na Revolução Farroupilha, nos 
movimentos radicais da plebe rebelde, como a Cabanagem, no 
Movimento Cabano, e entre outros ele este presente. Ressalta-
se também a famosa Inconfidência Mineira, a Inconfidência 
Baiana, é incontestável a presença do elemento majoritário 
nessas revoluções lutas, o negro. Ainda segundo Moura (1989), 
após o fim escravidão e o fim do Império, ele participou de 
movimentos da plebe, como a em Canudos, e a Revolta da 
Chibata, liderada por João Cândido. 
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