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                          TEXTO COMPLEMENTAR 

 

Cultura brasileira. 

A cultura brasileira é rica e diversa , o que se explica pela formação 

geográfica e histórica do país. Indígena, africanos e portugueses 

contribuíram muito para essa construção. 

 

 

A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo 

brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam 

elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, 

espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à 

imigração e aos povos que já habitavam aqui.  

 

 

São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a 

literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como 

o Carnaval, e as festas tradicionais locais, como as Cavalhadas de 

Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. 

 

 

A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, 

formando o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo 

religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e 

das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/historia-do-carnaval.htm
https://brasilescola.uol.com.br/folclore/cavalhadas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/folclore/cavalhadas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/as-religioes-afrobrasileiras-sincretismo.htm


O Carnaval é uma das principais manifestações culturais brasileiras. 

 

O Carnaval é uma das principais manifestações culturais brasileiras. 

 

Como a cultura brasileira nasceu? 

Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura 

genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas que já 

habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses 

em 1500. 

 Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas 

crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de 

vida simples e em contato com a natureza. 

 

Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura 

europeia foi introduzida, à força, nos povos indígenas, e as missões da 

Companhia de Jesus (formadas por padres jesuítas) vieram para o 

Brasil com o intuito de catequizar os índios. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-descobrimento-do-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa-cultural.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa-cultural.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-indigena.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-eram-os-jesuitas.htm


No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-

açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros 

africanos, à força, para o Brasil, como escravos.  

Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram consigo elementos da 

sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a 

sua culinária e seus instrumentos musicais. 

 

No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório 

composto por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas 

lavouras de café, quando os primeiros indícios da abolição da 

escravatura já apontavam no governo brasileiro. Outros grandes fluxos 

migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra 

Mundial, quando japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio em 

terras brasileiras. 

Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura 

plural e de culturas diferentes. As diferenças geográficas também 

contribuíram para que o processo cultural brasileiro se tornasse plural 

e diversificado. 

Se considerarmos como exemplo a música sertaneja de raiz, 

encontramos nela elementos que remetem à vida no campo. Já o funk 

carioca fala da vida nas favelas, de onde ele surgiu.  

A literatura de cordel, por sua vez, trata de temas recorrentes ao 

sertanejo nordestino, enquanto os elementos da vida gaúcha tratam da 

vida dos povos que se estabeleceram no Sul do país, sob influência de 

alemães e argentinos. 

 

Hábitos e costumes 

 

Os costumes brasileiros são variados. Tratando de termos morais, a 

nossa influência toma como base, principalmente, a moral judaico-

cristã. O cristianismo constitui a maior influência para a formação de 

nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe o 

maior grupo religioso brasileiro.  

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/engenho-acucar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/engenho-acucar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/instrumentos-musicais-africanos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-imigrantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historia/o-cafe-no-brasil-suas-origens.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/favelizacao-segregacao-urbana.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/catolicismo.htm


Também sofremos influências morais de outros povos que vieram 

para o Brasil por meio dos fluxos migratórios, como os africanos. 

A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta 

dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir 

um território de proporções continentais, o Brasil viu, ao longo de sua 

história, o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às 

diferenças geográficas que separam o território. 

Pensando em termos culinários (a culinária é um valioso elemento 

cultural de um povo), temos pratos típicos e ingredientes que provêm 

da cultura indígena, dos estados nordestinos e do Centro-

Oeste brasileiro, por exemplo. Enquanto vatapá e acarajé são pratos 

típicos baianos de origem africana, os habitantes 

do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista é 

fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana.  

 

  Influência europeia 

O carnaval, festival de origem pagã, e tão comemorado no Brasil, é 

também visto na tradição europeia, como é o caso do Festival de 

Veneza. 

https://brasilescola.uol.com.br/cultura/cultura-indigena.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-centro-oeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-centro-oeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado-caixa-dagua-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/frutas/pequi.htm


A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos 

culturais para o Brasil. 

 Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinária, festas, 

músicas e literatura foram trazidas para o território brasileiro, 

fundindo-se com outros elementos de outros povos. Além da cultura 

popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, 

marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias. 

  Influência indígena 

Atualmente há encontros indígenas pelo Brasil, nos quais a nossa 

cultura nativa é promovida por meio de exposições de dança, música, 

vestimenta etc.  

Hoje nós consumimos pratos típicos indígenas, além de 

incorporarmos em nosso vocabulário palavras oriundas da família 

linguística tupi-guarani. Palavras como caju, acerola, 

guaraná, mandioca e açaí têm origem indígena, além do hábito 

alimentar que desenvolvemos comendo esses frutos e da mandioca 

ter nascido na cultura indígena antes da chegada dos portugueses. 

https://brasilescola.uol.com.br/saude/mandioca.htm


 Influência africana 

No Brasil o Dia de Iemanjá é comemorado, em sua maior parte, por 

devotos do candomblé e da umbanda.  

 

Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas 

religiosas expressas hoje, principalmente, pelo candomblé e pela 

umbanda, que mistura elementos do candomblé com o 

espiritismo kardecista.  

 

Também trouxeram pratos típicos de suas regiões e desenvolveram 

aqui pratos com inspiração naquilo que compunha a culinária africana 

dos locais de onde vieram. Outra marca cultural que herdamos dos 

africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais. 

 

Cultura brasileira atual 

Atualmente, a cultura brasileira sofre diversas influências além 

daquelas raízes apontadas no tópico anterior. 

 A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelos elementos 

da indústria cultural.  

https://brasilescola.uol.com.br/religiao/espiritismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/capoeira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/industria-cultural.htm


Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas 

periferias, que não necessariamente são frutos da indústria cultural. 

A break dance é um dos elementos do hip hop que compõem a cultura 

brasileira contemporânea. 

Hoje, podemos elencar o hip hop e o funk como elementos que 

impulsionam a cultura brasileira atual, para além da cultura de massa 

produzida pela indústria cultural. Nesses casos, podemos relacionar 

esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e 

para a periferia, sendo muitas vezes confundidos com os elementos da 

indústria cultural ou incorporados por eles. 

Alguns elementos culturais do século XX também resistem e 

colocam-se como fatores que ainda influenciam a cultura brasileira 

atual, como o carnaval, que movimenta grande parte da população 

brasileira entrem nos meses de fevereiro e março de cada ano. 

Exemplos                                            -Cultura sulista 

 Cultura popular                                   Cultura nordestina 

 Cultura nortista                                  - Literatura de Cordel 

 Folclore brasileiro                             - Cultura sertaneja 

 Folclore Brasileiro                            - Samba 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-nordeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/folclore/


 Cultura do centro-oeste 

  

A literatura de cordel é um exemplo de elemento cultural 

genuinamente brasileiro.  

Resumo 

 

A cultura brasileira é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil nos 

dias atuais, a nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, 

vindos dos vários polos culturais estabelecidos em todos os estados de 

todas as regiões brasileiras. 

 

A vastidão cultural brasileira deve-se, em primeiro lugar, ao fato de 

que vários povos migraram para o nosso país em fluxos variados e, em 

segundo lugar, pelas grandes dimensões territoriais brasileiras, que 

nos caracterizam como um país de proporção continental que possui 

condições climáticas e geográficas diferentes entre si. 

Essas diferenças presentes dentro de nosso território e a combinação 

de vários povos contribuíram fortemente para a formação plural de 

nossa cultura.  

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regioes-brasileiras.htm
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