
Objetivo: Compreender as heranças e influências africanas. Estudar o modo de vida dos 

imigrantes no Brasil. 

1-) Leia e responda as questões: 

Cultura Afro-brasileira 

Música 
A principal influência da música africana no Brasil é, sem dúvidas, o samba. O estilo 

hoje é o cartão-postal musical do país e está envolvido na maioria das ações culturais da 
atualidade. Gerou também diversos subgêneros e dita o ritmo da maior festa popular 
brasileira, o Carnaval. 

Mas os tambores de África trouxeram também outros cantos e danças. Além do 
samba, a influência negra na cultura musical brasileira vai do Maracatu à Congada, 
Cavalhada e Moçambique. Sons e ritmos que percorrem e conquistam o Brasil de ponta a 
ponta. 

 
Capoeira 

Inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, a capoeira era ensinada aos negros 
cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta 
foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, 
permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. 

Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática aconteceu 
apenas na década de 1930, quando uma variação (mais para o esporte do que manifestação 
cultural) foi apresentada ao então presidente Getúlio Vargas, em 1953, pelo Mestre Bimba. 
O presidente adorou e a chamou de “único esporte verdadeiramente nacional”. 
 

1-) Para que os africanos cativos usavam a capoeira? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2-) Quais influências musicais os africanos trouxeram? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

3-) Como as pessoas praticam a capoeira hoje em dia?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2-) Complete as frases:  

a) Alguns imigrantes vieram para o Brasil e formaram _________________. 

b) As famílias dos  imigrantes conheciam a prática de  ___________________ e a criação 

de animais. 

c) Para abastecer as comunidades, alguns imigrantes abriram pontos de vendas, os 

denominados ______________ ou ____________________. 

3-) Responda:  

a) Quais os principais grupos de imigrantes vieram para o Brasil? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) O significa a palavra imigrantes? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) Além do trabalho, que outra ou outras atividades os imigrantes praticavam? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4-) Assinale (V) ou (F): 

(     ) Os imigrantes não trouxeram para o Brasil elementos culturais e hábitos alimentares. 

(     ) Os imigrantes construíram no Brasil moradias similares as que tinham no seu país de 

origem. 

(     ) O sumô é uma arte tradicional japonesa. 

(     ) As comunidades formadas por japoneses contribuíram para a formação de alguns 

municípios brasileiros. 

5-) Faça uma ilustração e escreva uma frase que represente os imigrantes no Brasil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Tia Flávia 


	C O L É G I O  A F O N S O  P E N A

