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SINGULARIDADES E
DIVERSIDADES DA CULTURA
POPULAR BRASILEIRA

18/06/2020

• REFLEXÕES SOBRE
SOCIOCULTURAIS;

O

TEMA

MANIFESTAÇÕES

ARTÍSTICAS

• RELAÇÕES ENTRE MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS DE INDIVÍDUOS OU
GRUPOS COM SUAS ORIGENS ÉTNICAS E CONTEXTO SOCIAL;

• AS TROCAS CULTURAIS VOLUNTÁRIAS QUE INFLUENCIAM E
TRANSFORMAM AS CRIAÇÕES ARTÍSTICAS DE GRUPOS HUMANOS.
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Nas manifestações artísticas culturais é
possível perceber cruzamento e influência
de diferentes identidades culturais
resultantes:

do trânsito humano pelos territórios;
dos conflitos e tensões relacionados à
ocupação do ambiente;
das misturas, voluntárias ou não, entre
indivíduos de origens e visões de mundo
distintas.
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Influência Europeia

O carnaval, festival de origem pagã, e tão comemorado no
Brasil, também é visto na tradição europeia.

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.
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Influência Indigena

Nos encontros indígenas pelo Brasil, 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.
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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.
6

Como se vê as manifestações culturais são a expressão
de um povo, de seus rituais e celebrações.
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Folclore brasileiro

Literatura de cordel
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Um momento para uma reflexão...
Nas manifestações artísticas culturais é possível perceber cruzamento e influência de diferentes
identidades culturais resultantes:
I - do trânsito humano pelos territórios;
II - dos conflitos e tensões relacionados à ocupação do ambiente;
III - do poder econômico da elite e da cultura popular.
IV - das misturas, voluntárias ou não, entre indivíduos de origens e visões de mundo distintas.
Agora, faça uma reflexão sobre os itens acima e assinale, abaixo, a alternativa correta:
a. (
) os itens I, II e III estão corretos.
b. (
) os itens I, III e IV estão corretos.
c. (
) os itens II e III estão corretos.
d. ( X ) os itens I, II e IV estão corretos.
e. (
) os itens III e IV
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CONHEÇA
MAIS UM
POUCO

Patrimônio cultural

• O patrimônio se constitui como uma linguagem que expressa uma forma de sentir e
pensar um acontecimento, um tempo, uma dada forma de ver as coisas do mundo.
• A noção moderna de patrimônio cultural não se restringe mais à arquitetura, mesmo
sendo indiscutível que a presença de edificações é um ponto alto da realização
humana.
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Patrimônio cultural material
Associada aos elementos concretos de uma sociedade está a cultura material ou
o patrimônio cultural material. Esses elementos foram sendo criados ao longo do
tempo e representam a história de determinado povo.
Diversas edificações, objetos artísticos e cotidianos, fazem parte da cultura material, os
quais são classificados de duas maneiras:
Bens móveis: podem ser transportados e reúnem os acervos e coleções.
Bens imóveis: são estruturas fixas e representam os centros históricos, sítios
arqueológicos, etc.

Exemplos de Bens Materiais
Vestimentas, Museus, Teatros, Igrejas, Praças, Universidades,
Monumentos, Obras de Arte, Utensílios.
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Palácio de Karnac – Teresina – Piauí

Igreja de São Francisco de Assis,
em Ouro Preto/MG
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Patrimônio cultural Imaterial
Associada aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social está a
cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial.
Este representa os elementos intangíveis de uma cultura, que é formado por elementos
abstratos, relacionados com as tradições, práticas, comportamentos, técnicas e crenças
de determinado grupo social.
Este tipo de cultura é transmitida de geração em geração. Vive em constante
transformação, uma vez que seus elementos são recriados coletivamente, tornando-se
muito vulnerável. Por esse motivo, muitos programas e projetos vêm sendo
desenvolvidos no Brasil e no mundo com o intuito de levantar e registrar essas práticas.

Exemplos de Bens Imateriais
Danças, Músicas, Literatura, Linguagem, Culinária, Rituais, Festas, Feiras.
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A capoeira é patrimônio
imaterial brasileiro

Arte Kusiwa – A pintura corporal e
arte gráfica dos povos indígenas no
Amapá.

•É importante ressaltar que patrimônio histórico-cultural não é
apenas o acervo de obras raras ou da cultura de um passado
distante; é a valorização e o conhecimento dos bens culturais
que podem contar a história ou a vida de uma sociedade, de
um povo, de uma comunidade.

•Através do conhecimento do nosso patrimônio cultural,
podemos
aprender sobre nossa memória e exercer a
cidadania.
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SAIBA MAIS

DIREITO AO ACESSO CULTURAL

“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso
às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a
difusão das manifestações culturais” é o que diz o artigo 215 da Constituição
Brasileira.
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De acordo com a Antropologia, a manifestação cultural diz respeito a:
a. (
) São expressões de caráter supérfluo que não alteram o comportamento
das pessoas.
b. ( X ) toda forma de expressão humana, seja através de celebrações e rituais
ou através de outros suportes como imagens fotográficas e fílmicas.

c. (
) São apenas relacionadas ao comportamento de um grupo muito
restrito de pessoas sem nenhuma convivência.
d. (

) relações apenas com a cultura de massa.
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Observe as imagens:
Elas foram realizadas no Egito Antigo.
 Que práticas artísticas você identifica nelas?
 Há semelhanças com o que se faz no presente?
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SINGULARIDADES E DIVERSIDADES DA CULTURA
POPULAR BRASILEIRA
CONCEITO DE CULTURA (CARACTERIZAÇÃO E SEUS
ELEMENTOS);
ASPECTOS DACULTURA INDÍGENA, EUROPEIA E AFRICANA;
REPRESENTAÇÕES CULTURAIS DAS REGIÕES BRASILEIRAS.
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Singularidades e diversidades

da cultura popular brasileira
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Observe a Imagem.

O que ela mostra?
Que sentidos você atribui a estes
elementos?
Conhecendo a obra
A árvore de todos os saberes é uma proposta de
Jaider Esbell de criação coletiva indígena. Desde de
que a criou em 2013, a obra viaja pelo país e fora
dele. Por onde passa, Esbell convida os indígenas a
pintar algo de sua cultura nos círculos brancos,
formando assim uma rede de saberes dos
diferentes povos.
Além de atuar como artista visual e escritor, Esbell
se compromete com o incentivo e a divulgação à
produção artística indígena, tendo criado em
Roraima a Galeria Jaider Esbell de arte indígena.

A árvore de todos os saberes (2013) de Jaider Esbell.
Acrílico sobre tela, 230cm x 250cm.
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Esbell nasceu em 1979, na região onde hoje é a
Terra Indígena Raposa Serra do sol, em Roraima.
Ele estudou geografia, é especialista em meio
ambiente e dedica-se às artes visuais e à
literatura.
A obra de Esbell é um exemplo da relação entre
a arte e identidade do artista, ligada às
singularidades de suas origens e às suas
experiências que envolvem quem é, de onde
veio e como vê o mundo.
Em entrevista, Jaider declarou:
Minha produção pode circular por vários lugares, países, mas tem uma origem bem definida. Se eu
estiver em Paris, por exemplo, vou continuar sendo Macuxi. A arte indígena contemporânea tem um
elemento a mais, que é esse compromisso com as bases, com os povos e com a cultura [...]
Tudo o que faço é carregado de informações ancestrais, mas tem também um propósito
contemporâneo e até futurista. Eu coleto as informações de antigamente e as contextualizo dentro
da nossa realidade, projetando os indígenas para o futuro dentro da sua grande diversidade.
http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2015/04/artista-indigena-roraimense-defende-cultura-viva-em-suas-obras.html>acesso em:15/06/2020
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Tomando por base o exemplo do artista
Jaider Esbell, devemos lembrar que
cada cultura carrega suas heranças
culturais e sociais, que se desenvolvem
segundo diversos fatores relacionados às
suas
singularidades e diversidades
também.

Cada pessoa de uma determinada nação agrega valores culturais, os quais a levarão a
fazer ou expressar-se de maneira específica, podendo ser considerada como o elemento
principal que difere uma nação de outra. Contudo, devemos pensar que nenhuma cultura
é superior à outra.
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Pense agora: O que é Cultura? Você tem cultura?
Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e
costumes de determinado grupo social. Trata-se, portanto, de um conjunto de fatores
que compõem uma sociedade, como por exemplo, saberes, crenças, costumes e tradições
de determinado povo. Destacam-se literatura, música, teatro, dança, culinária, religião,
etc.

Esta também pode ser definida como o comportamento por meio da aprendizagem
social. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e
tornou-se o foco central da antropologia desde os estudos do britânico Edward Tylor
(1832-1917). Segundo ele:
"A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a
arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades
adquiridos pelo homem como membro da sociedade".
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