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ATIVIDADE DO DIA:
Música Afro-Brasileira

Na aula de hoje iremos aprender um pouco sobre essa vasta

cultura que foi trazida até nós pelos africanos e tem

influênciado as diversas manifestações culturais de nosso

país.

IMAGEM SOBRE A ATIVIDADE



Cultura Afro-Brasileira

A cultura brasileira é muito rica e diversificada. Podemos apontar três grandes

vertentes que influenciaram diretamente nossos costumes: 1) A cultura

indígena, que eram os povos que já habitavam todo o continente; 2) A cultura

européia , que foram nossos colonizadores e 3) A cultura africana, que foi

trazida ao Brasil pelos escravos africanos, tirados à força de seu continente. A

influência africana em nossa cultura é notária, sejam em nossos costumes,

roupas, danças, comidas, folclore, religião e claro, na música. Para entender um

pouco melhor sobre como nossa cultura foi influênciada clique no link logo

abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s

https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s


A música africana.
A música africana é muito antiga e muito diversificada. Assim como os indígenas na

América do Sul, existiam inúmeros povos com tradições e crenças diferentes. A função da

música entre esses povos era principalmente ligada a religião, ou seja, eram utilizadas em

rituais religiosos ou como forma de comunicação, para ensinar os costumes e a cultura as

novas gerações. Era uma cultura auditiva, ou seja, a música africana não costumava ser

escrita, por isso muito se perdeu com o passar do tempo. As polirritimias, ou seja, vários

rítmos diferentes tocados ao mesmo tempo, eram muito presentes, o que muitas vezes

tornavam as músicas bastante complexas. Os africanos criaram vários instrumentos

musicais, principalmente da família da percussão e também utilizavam muito o canto.

Logo abaixo deixarei alguns links para você conhecer um pouco mais.

https://www.youtube.com/watch?v=-vOUnyTySKA https://www.youtube.com/watch?v=yzTBud6HEps

https://www.youtube.com/watch?v=MG8mckEj62A

https://www.youtube.com/watch?v=-vOUnyTySKA
https://www.youtube.com/watch?v=yzTBud6HEps
https://www.youtube.com/watch?v=MG8mckEj62A


Instrumentos musicais africanos.

Como citei anteriormente a cultura africana produziu inúmeros instrumentos musicais,

entre instrumentos de cordas, flautas e instrumentos de percussão. Dentre estes se

destacam o atabaque, o berimbau, o reco-reco, o agogô, o afoxé, a kalimba ou mbira, o

djembé e vários outros. Para conhecer alguns instrumentos clique nos links abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU

https://www.youtube.com/watch?v=i6IOvSpovrA

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU
https://www.youtube.com/watch?v=i6IOvSpovrA


A música Afro-Brasileira.

De maneira geral a cultura européia era muito mais valorizada na época colonial e no século XIX no

Brasil, do que a cultura africana. Muitas práticas foram proíbidas, obrigando aos africanos praticar sua

cultura de maneira escondida ou até mesmo forçando-os a adaptar suas crenças às crenças européias.

Somente no século XX é que a cultura afro passou a ter um maior destaque e mesmo assim ainda sofre

muitos preconceitos até os dias atuais. Vários estilos musicais brasileiros foram influênciados

diretamente pelos africanos, como o samba, o axé, o maracatu, o choro, o coco, o jongo e muitos

outros. O primeiro estilo musical que foi aceito pelas elites brasileiras foi o samba. Este estilo musical

nasceu da fusão de rítmos portugueses com o Lundu africano. Clique aqui para ouvir o primeiro samba

composto e aqui para ouvir uma versão mais atual. Logo abaixo deixarei alguns links para vocês

conhecerem diferentes estilos musicais afro-brasileiros.

https://www.youtube.com/watch?v=iAj6NlrV5NA&list=PLxPf46CHyinhJXKtjrHlVi4OnO_YipVNK&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=UgsU3qeObX8 https://www.youtube.com/watch?v=Hvs2Tf_aH1o https://www.youtube.com/watch?v=BSmWU7bmU-c

https://www.youtube.com/watch?v=woLpDB4jjDU
https://www.youtube.com/watch?v=UvBHC8N5o7A
https://www.youtube.com/watch?v=iAj6NlrV5NA&list=PLxPf46CHyinhJXKtjrHlVi4OnO_YipVNK&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UgsU3qeObX8
https://www.youtube.com/watch?v=Hvs2Tf_aH1o
https://www.youtube.com/watch?v=BSmWU7bmU-c


Atividade.

Hoje aprendemos um pouco mais sobre a música Afro-Brasileira, porém é claro que é

impossível escrever aqui tudo sobre este assunto, pois se trata de assunto muito amplo.

Sendo assim proponho que você faça em casa uma pesquisa através da internet sobre a

cultura e a música africana no Vale do Paraíba. Leia textos, assista a vídeos e busque mais

informações sobre o assunto, tenho certeza que você vai se surpreender com a

quantidade de coisas que vai encontrar desta cultura em nossa região. Depois converse

com as pessoas da sua família sobre o assunto e veja que eles conhecem sobre o tema.

Se cuidem e até a próxima aula!!!
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

