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                       TEXTO COMPLEMENTAR 

 Os Africanos na formação do Brasil 
 

 

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 alfabetizada em árabe. 

Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida 

pelos colonizadores. 

O povo brasileiro é resultado da miscigenação de vários povos. 

Os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais 
grupos. 

No entanto, há vários imigrantes europeus e asiáticos que vieram 
para o Brasil, especialmente a partir do século XIX, que também 
formaram o povo brasileiro. 

Os africanos foram trazidos para serem escravos nas 
Américas. 

No entanto, cada indivíduo trouxe seu idioma, sua fé e suas 
habilidades. Desta maneira, este saber foi se disseminando tanto 
nas fazendas onde trabalhavam como nos quilombos, que eram 
espaços de liberdade. 

Apesar de toda brutalidade da escravidão no Brasil, os africanos 
introduziram alimentos, como o feijão e o quiabo. Na música, sua 
influência daria a cadência e o ritmo sincopado próprio da música 
popular brasileira. 

 

https://www.todamateria.com.br/escravidao-no-brasil/


Igualmente, na dança, verificamos que o jeito de mover a 
cintura foi herdado dos africanos, o que originou uma 
infinidade de bailes como o maxixe e o samba. 

Os africanos, como os povos iorubás e jejes, trouxeram a 
religião e seus orixás, que foram misturados com a crença 
cristã. Isto deu origem aos terreiros de Candomblé e, 
posteriormente, à Umbanda no Brasil. 

Além disso, várias palavras africanas foram incorporadas ao 
português brasileiro, como quilombo, marimbondo, moleque, 
farofa, cochichar, quitute, etc. 

 

 

 
 PERSONALIDADES    NEGRA      BRASILEIRA 

Mulheres e homens negros contribuíram para a construção do 
Brasil. 

São guerreiros, profissionais liberais, artistas, atletas e 
ativistas políticos que fizeram a diferença no país. 

Escolhemos 5 personalidades negras brasileiras que marcaram 
a história do paí 

https://www.todamateria.com.br/samba/
https://www.todamateria.com.br/candomble/
https://www.todamateria.com.br/umbanda/


1. Pixinguinha (1897-1973) - músico, compositor e 

arranjador18. Pixinguinha (1897-1973) - músico, compositor e 
arranjador. 
 
Pixinguinha, apelido de Alfredo da Rocha Vianna Filho, é considerado o maior 
flautista brasileiro, e ainda tocava cavaquinho, piano e saxofone. Começou a 
aprender música em casa e, aos 14 anos, já se apresentava em casas 
noturnas. 

Na época do cinema mudo, os artistas negros não eram contratados para as 
orquestras que acompanhavam o filme, nem tocavam no hall do cinema. 

No entanto, com a gripe espanhola, Pixinguinha consegue convencer um 
produtor a contratar o seu conjunto “Os Oito Batutas” , integrado somente por 
músicos negros. O grupo animaria os espectadores antes das projeções dos 
filmes. 

Mais tarde “Os Oito Batutas” excursionam pela Europa por seis meses e voltam 
triunfantes. 

Pixinguinha vai para o rádio onde escreve arranjos e conhece os grandes 
cantores da época, como Orlando Silva, que gravaria “Carinhoso”. Suas 
canções até hoje estão no repertório dos grupos de choro, samba e MPB, pois 
ele é considerado o fundador da moderna música brasileira. 

 

 

PIXINGUINHA 

https://www.todamateria.com.br/samba/


2. Antonieta de Barros (1901-1952) - professora, 

jornalista e deputada. 
 

 

Antonieta de Barros 

Natural de Santa Catarina, Antonieta de Barros foi professora e dedicou toda 
sua vida ao ensino. 

De igual maneira, fundou jornais onde defendia ideias feministas. Na década 
de 30, entrou na política e foi a primeira deputada estadual negra do país e 
primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina. 

Igualmente, foi eleita em 1934, pelo Partido Liberal Catarinense, para a 
assembleia que redigiria a nova Constituição. Esteve nas comissões que 
relatariam os capítulos Educação e Cultura e Funcionalismo. 

Integrou a assembleia legislativa catarinense até 1937, quando teve início a 
ditadura do Estado Novo. Posteriormente, voltaria a se dedicar ao magistério 
ocupando cargos de direção em diversas escolas. Em 1947, voltaria a ser 
deputada estadual no seu estado e seria autora da lei que transformava o dia 
15 de outubro em "Dia dos Professores" em Santa Catarina (Lei nº 145, de 12 
de outubro de 1948). 



3. Carolina de Jesus (1914-1977) – escritora. 
 

 

Carolina de Jesus 

Nascida na cidade de Sacramento (MG), Carolina Maria de Jesus frequentou a 
escola somente por dois anos. 

Em busca de uma vida melhor, foi para São Paulo onde viveu na favela de 
Canindé e sustentava os três filhos vendendo papel e ferro. 

Na década de 60, a favela seria deslocada por conta da especulação 
imobiliária e Carolina narra o cotidiano do lugar num diário. Ali conta as 
mazelas e a luta pela sobrevivência numa linguagem crua, mas poética. 

O jornalista Audálio Dantas, da Folha da Noite, que cobria a ação do governo, 
ajuda Carolina a publicar suas anotações. O livro seria lançado com o título 
“Quarto de Despejo”. 

A publicação torna-se um sucesso imediato e é traduzida para 29 idiomas. 
Seguiriam a continuação, onde ela descreve o lugar da mulher negra dentro da 
sociedade brasileira, e “Provérbios”. Sua biografia seria publicada 
postumamente, em 1986, como “Diário de Bitita”. 

 



4. Adhemar Ferreira da Silva (1927-2001) 
- atleta olímpico. 
 

 
Adhemar Ferreira da Silva 

 
Natural de São Paulo, Adhemar foi pioneiro do atletismo brasileiro na categoria 
de salto triplo. Defendeu as cores do São Paulo e do Vasco da Gama, no Rio 
de Janeiro. 

Seu primeiro título foi o Troféu Brasil em 1947, e continuaria a brilhar sendo 
tricampeão pan-americano, sul-americano e quebrando vários recordes 
mundiais. 

Consagrado nas Olimpíadas de Helsinque (1952) e de Melbourne (1956) foi o 
primeiro atleta a ganhar uma medalha de ouro para o Brasil e ser bicampeão 
olímpico. 

Além disso, foi escultor e participou do filme "Orfeu Negro", agraciado com a 
Palma de Ouro em Cannes em 1959. Formou-se em Educação Física, Direito e 
Relações Públicas. Ainda foi designado adido cultural na Nigéria, onde atuaria 
de 1964 a 1967. 

5. Grande Otelo (1915-1993) - ator e 
cantor. 



 
Grande Otelo 

Nascido em Uberlândia (MG), Sebastião Bernardes de Souza Prata seria o 
primeiro ator negro brasileiro de projeção nacional e internacional. O apelido 
veio das aulas de canto, pois o professor previu que ele cantaria o papel de 
"Otelo", de Verdi, quando crescesse. 

A carreira artística começou nas ruas da cidade natal, quando o menino 
cantava e fazia graça para os transeuntes em busca de um trocado. Quando 
um circo chegou a cidade, Grande Otelo se apresentou com eles e seguiu 
viagem para São Paulo. 

Começava assim uma profícua carreira de ator de teatro e de cinema, 
especialmente em comédias ao lado de Oscarito. 

No entanto, gravou também títulos com diretores do Cinema Novo como "Rio 
Zona Norte", de Nelson Pereira dos Santos e "Macunaíma", de Joaquim Pedro 
de Andrade. 

Foi também o primeiro ator negro a atuar no Cassino da Urca e, mais tarde, 
participaria de vários programas de televisão. 

A Escola de Samba Estácio de Sá o homenageou em 1986 e a Escola de 
Samba Santa Cruz fez o mesmo em 2015. Ambas agremiações são do Rio de 
Janeiro. 



 


