Cultura Africana no Brasil
A cultura da África chegou ao Brasil, em sua maior parte, trazida pela
escravidão africana na época do tráfico transatlântico de escravos. No Brasil, a
cultura africana sofreu também a influência das culturas europeia e indígena, de
forma que características de origem africana na cultura brasileira encontram-se,
em geral, mescladas a outras referências culturais. Traços fortes da cultura
africana podem ser encontrados hoje em variados aspectos da cultura brasileira,
como a música popular, a religião, a culinária, o folclore e as festividades
populares. Os estados do Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais
influenciados pela cultura de origem africana, tanto pela quantidade de escravos
recebidos durante a época do tráfico como pela migração interna dos escravos
após o fim do ciclo da cana-de-açúcar na região Nordeste.
Os negros trazidos da África como escravos geralmente eram imediatamente
batizados e obrigados a seguir o Catolicismo. A conversão era apenas superficial e
as religiões de origem africana conseguiram permanecer através de prática
secreta ou o sincretismo com o catolicismo.

Algumas religiões afro-brasileiras ainda mantém quase que totalmente
suas raízes africanas, como é o caso das casas tradicionais de Candomblé e do
Xangô do Nordeste; outras formaram-se através do sincretismo religioso como
o Batuque, o Xambá e a Umbanda. O sincretismo manifesta-se igualmente na
tradição do batismo dos filhos e o casamento na Igreja Católica, mesmo quando os
fiéis seguem abertamente uma religião afro-brasileira.
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Instrumentos usados por Afro-Brasileiros





Afoxé, berimbau;
Agogô, tambor;
Alfaia;
Atabaque.

Jean-Baptiste Debret integrou a Missão Artística Francesa (1817), que
fundou, no Rio de Janeiro, uma academia de Artes e Ofícios, mais tarde Academia
Imperial de Belas Artes, onde lecionou. Uma de suas obras serviu como base para
definir as cores e formas geométricas da atual bandeira republicana, adotada em
19 de novembro de 1889.
Suas pinturas foram extremamente importantes como registro histórico e
documental da colonização brasileira, a pedido de Dom João chegou ao Brasil
registrando do navio a chegada ao litoral todos os aspectos possíveis da missão
francesa. Suas pinturas, aquarelas e litografias possuem uma riqueza étnica e
cultural muito importante para o reconhecimento da cultura brasileira.

Capoeira
Em novembro de 2014, a Roda de Capoeira recebeu o título de Patrimônio
Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.
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No século XVII, era costume dos povos pastores do sul da atual Angola,
na África, comemorar a iniciação dos jovens à vida adulta com uma cerimônia
chamada n'golo (que significa "zebra" em quimbundo). Durante a cerimônia, os
homens competiam numa luta animada pelo toque de atabaques em que ganhava
quem conseguisse encostar o pé na cabeça do adversário.

Instrumentos da capoeira

A capoeira começou a ser usada como movimento de resistência pelos
escravos que fugiam para os quilombos, a prática era terminantemente proibida,
porém os escravos, para ludibriar os senhores de engenho, impregnaram de ritmo
e dança que disfarçava a arte marcial que estava por de trás.

Atualmente
Hoje em dia, a capoeira se tornou não apenas uma arte ou um aspecto
cultural, mas uma verdadeira exportadora da cultura brasileira para o exterior.
Presente em dezenas de países em todos os continentes, todo ano a capoeira atrai
ao Brasil milhares de alunos estrangeiros e, frequentemente, capoeiristas
estrangeiros se esforçam em aprender a língua portuguesa em um esforço para
melhor se envolver com a arte. Mestres e contra-mestres respeitados são
constantemente convidados a dar aulas especiais no exterior ou até mesmo a
estabelecer seu próprio grupo. Apresentações de capoeira, geralmente
administradas em forma de espetáculo, acrobáticas e com pouca marcialidade,
são realizadas no mundo inteiro.
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