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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: Processos migratórios no Brasil. 

 

Como a Cultura Brasileira Nasceu 

 

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. 

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. 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-brasileira.htm Acessado em 01/04/2020. 

  

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/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/cultura/cultura-indigena.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
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/cultura-brasileira.htm
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Responda no seu caderno: 

 

1- Em qual estado brasileiro você e seus pais nasceram? 

  

  

 

2- Quais expressões regionais você identifica no lugar onde vive? 

  

  

 

3- Qual é o seu estilo musical preferido? 

  

  

 

4- Qual é a sua comida predileta? Você sabe a origem desta comida? 

  

  

 

 


