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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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A cultura representa o patrimônio social de um grupo sendo a soma de padrões dos
comportamentos humanos e que envolve: conhecimentos, experiências, atitudes,
valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo,
conceitos de universo.
Os costumes, a música, a arte e o modo de pensar e agir, fazem parte da cultura de um
povo e devem ser preservados para que nunca se perca a singularidade do coletivo em
questão.
O que diferencia uma cultura das outras são os elementos constitutivos, que compõem
o conceito de identidade cultural onde individuo pertencente a determinado grupo se
identifica com os fatores que determinam sua cultura.
Muitos pesquisadores afirmam que o processo de globalização interfere na diversidade
cultural. Isso porque há um intenso intercâmbio econômico e cultural entre os países, os
quais muitas vezes, buscam a homogeneidade.
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A "Declaração Universal da UNESCO sobre
a Diversidade Cultural" foi aprovada em
2001 por 185 Estados-Membros. Ela
representa o primeiro instrumento
destinado a preservar e promover a
diversidade cultural dos
povos e o diálogo intercultural.
Importa referir que a diversidade
é reconhecida como “herança
comum da humanidade”.
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Elementos da Cultura
Associada aos valores materiais e espirituais,
os elementos culturais são:
1. Elementos da Cultura Material (as
construções e os objetos: museus, igrejas,
obras de arte, vestuário, utensílios, etc.).
2. Elementos da Cultura Imaterial (os
saberes, os modos de fazer e os valores
partilhados entre os membros de uma
sociedade. Ex.: os rituais, as lendas, as festas,
a linguagem, a culinária, etc).
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Características da Cultura
determinada pelo conjunto de saberes, comportamentos
e modos de fazer;
possui um caráter simbólico;
é adquirida por meio das relações sociais de um grupo;
é transmitida para gerações posteriores;
não é estática, sendo influenciada por novos hábitos.
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Cultura popular e cultura erudita
O termo “popular” faz oposição ao termo “erudito”.
cultura popular, as tradições são realizadas pelo povo, que participa de
forma orgânica e ativa, sendo, portanto, formadas de maneira espontânea
(convivência das pessoas).

cultura erudita, considerada “superior”, é eleita como a mais “culta”. Ou
seja, ela é produzida e apreciada por indivíduos que possuem maior
poder aquisitivo (elite) e por isso, é mais restrita. Ela é associada aos
museus, bibliotecas, teatros, centros culturais, apresentações de música
erudita e de música clássica, como, por exemplo, as óperas.
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Vamos pensar um
pouco...

Assinale o que for correto sobre a cultura erudita:

X a) Os produtores da cultura erudita fazem parte de uma elite política, econômica e
cultural. Ela é transmitida, legitimada e confirmada por diversas instituições sociais.
b) Os produtores das culturas erudita e popular gozam de prestígio semelhante na
sociedade.
c) Os fatos folclóricos reproduzem a cultura dos círculos eruditos e das instituições
que se dedicam à renovação e à conservação dos patrimônios científico e artístico.
d) A expressão “cultura erudita” designa coerência com a “cultura popular no que se
refere às suas práticas.
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Diversidades singulares da cultura brasileira
Cada região brasileira apresenta aspectos singulares relativos aos
costumes, crenças ou manifestações culturais e artísticas, resultantes da
mistura de raças e etnias que constituem o País desde o seu
descobrimento.
Dessa forma, o Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial,
possui uma vasta diversidade cultural. Diferente da maioria dos países que
passaram pelo processo de colonização, o Brasil é marcado pela
miscigenação (processo gerado a partir da mistura entre diferentes etnias),
condição que influencia diretamente na cultura. Aspectos como a culinária,
danças, religião são elementos que integram a cultura de um povo.
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A cultura indígena em nada se refere ao grau de
interação com a sociedade nacional, mas com a
maneira de ver e de se situar no mundo; com a
forma de organizar a vida social, política,
econômica e espiritual de cada povo. Neste
sentido, cada povo tem uma cultura distinta da
outra, porque se situa no mundo e se relaciona
com ele de maneira própria.

São povos que representam culturas, línguas, conhecimentos e crenças únicas,
contribuindo com o patrimônio mundial na arte, na música, nas tecnologias, nas
medicinas e em outras riquezas culturais. Eles configuram uma enorme diversidade
cultural, pois vivem , de forma autônoma, em espaços geográficos, sociais e políticos
diferentes.
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As culturas indígenas têm conservado sua singularidade em face do mundo moderno,
sem isolamento. Os índios conservam suas línguas, suas experiências e sua relação com a
natureza e com a sociedade. Eles mantêm a tradição oral e os rituais como manifestação
artística e maneira de vinculação com a natureza e o sobrenatural. Mantêm o papel
socializador e educador da família, aplicam os sábios conhecimentos milenares e
praticam o respeito à natureza. Com isso, as culturas indígenas seguem manifestando sua
personalidade coletiva e de alteridade, seja no trabalho ou na festa, e por isso são
democráticas e populares.
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À sua maneira, as culturas indígenas expressam os grandes valores universais. Nas
solenidades das festas, no refinamento dos vestidos e na pintura corporal, na educação
dos filhos, na concepção sagrada do cosmos, elas manifestam a consciência moral,
estética, religiosa e social
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Cultura europeia

Dentre os diversos povos que formaram o Brasil, foram
os europeus que exerceram maior influência na
formação da cultura brasileira, principalmente os de
origem portuguesa. A imigração portuguesa não parou
com a Independência do Brasil: Portugal continuou
sendo uma das fontes mais importantes de imigrantes
para o Brasil até meados do século XX.

A maior herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua portuguesa e a religião
católica (crença da maioria da população). O catolicismo, arraigado em Portugal, legou ao
Brasil as tradições do calendário religioso, com suas festas e procissões. As duas festas
mais importantes do Brasil, o carnaval e as festas juninas, foram trazidas pelos
portugueses.
Vários folguedos regionalistas (cavalhadas, bumba-meu-boi, fandango e a farra do boi)
denotam grande influência portuguesa. Além disso, no folclore brasileiro, são de origem
portuguesa a crença em seres fantásticos como a cuca, o bicho-papão e o lobisomem, as
lendas e jogos infantis como as cantigas de roda.
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Muitos dos pratos típicos brasileiros e bebida são o resultado da
adaptação de pratos portugueses às condições da colônia. Exemplo:
feijoada brasileira, cachaça e a bacalhoada. Além disso os portugueses
introduziram muitas espécies novas de plantas. Exemplos: jaca e
manga
A cultura portuguesa , também, trouxe para o Brasil Colônia os
movimentos artísticos europeus: renascimento, maneirismo, barroco,
rococó e o neoclassicismo.

A literatura, pintura, escultura, música, arquitetura e as artes
decorativas deste período também denotam influência da arte
portuguesa.
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A cultura africana chegou ao Brasil com os
povos escravizados trazidos da África durante o
período do tráfico negreiro transatlântico. A
diversidade cultural da África refletiu-se na
diversidade dos escravos de diversas etnias,
idiomas diferentes e tradições distintas.
Assim como a indígena, a cultura africana foi suprimida pelos colonizadores. Na
colônia, os escravos aprendiam o português, eram batizados com nomes
portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo.
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Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em vários aspectos:
dança, música, religião, culinária e idioma. Essa influência é notória em
certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Dessa forma, a
cultura afro-brasileira é destacada em virtude da migração dos
escravos.

Os bantos, nagôs e jejes no Brasil colonial criaram o candomblé
(religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás praticada em todo o
território) e também a religião umbanda (religião sincrética que
mistura elementos africanos com o catolicismo e o espiritismo
incluindo a associação de santos católicos com os orixás).
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A influência da cultura africana é também evidente na culinária regional,
especialmente na Bahia, onde é comum o uso do azeite de dendê em vários pratos
como o vatapá, o caruru e o acarajé.

17

Na música a cultura africana contribuiu
com os ritmos e gêneros musicais que
são a base de boa parte da música
popular brasileira. Dentre estes destacase o lundu que deu origem à base rítmica
do maxixe, samba, choro, bossa-nova e
outros gêneros atuais. Também há alguns
instrumentos musicais originários da
África muito utilizados no Brasil, como o
berimbau (usado para criar o ritmo nos
passos da capoeira), o afoxé e o agogô.

18

Os italianos que chegaram em maior número entre 1870
e 1950, dirigindo-se desde o sul de Minas Gerais até o
Rio Grande do Sul, sendo a maior parte na região de
São Paulo.
Os alemães que chegaram desde 1824, se fixando na
Região
Sul do Brasil,
influenciando
diversas
Os imigrantes
que se
fixaram na zona
ruralregiões
do
com
suas
heranças
germânicas.
Brasil, vivendo em pequenas propriedades

familiares (alemães e italianos), mantiveram seus
costumes. Alguns povoados fundados por colonos
europeus
conservaram
o idiomaque
dosse
seus
Em
contrapartida,
os imigrantes
fixaram nas
antepassados
durante
muito
tempo.
grandes fazendas e nos centros urbanos do Sudeste
(portugueses, italianos, espanhóis e árabes) se
integraram na sociedade brasileira, perdendo muitos
aspectos da herança cultural do país de origem. A
contribuição asiática veio com a imigração japonesa,
porém de forma mais limitada.
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Pense e
responda.

De maneira geral, as imigrações vindas de
várias regiões do mundo influenciaram
todos os aspectos da cultura brasileira.
Na culinária, por exemplo, a influência
italiana, transformou os pratos de massas
e a pizza em comida popular em quase todo o Brasil.
Além dessas influências, lembre-se, agora, e relacione outras
contribuições culturais que esses povos imigrantes trouxeram
para o Brasil.
R - A influência na língua portuguesa em certas regiões, especialmente no sul
do território. Nas artes eruditas (pintura, arquitetura, dentre outras) a
influência europeia imigrante foi fundamental, através da chegada de
imigrantes capacitados em seus países de origem.
20

DIVERSOS “BRASIS”
“A cultura é viva”. Já ouviu essa expressão? O que isso quer dizer para você?
Dizer que algo tem vida, mesmo que não seja de fato um ser vivo, significa
considerar que algo se modifica e se transforma com o passar do tempo.
Diversos fatores colaboram para a transformação cultural de um povo:
contato com outras culturas, transmissão de geração para geração e
mudanças dos costumes e da tecnologia, por exemplo.
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Saiba mais...
A língua portuguesa, que é um importante elemento da unidade nacional,
também é destaque da cultura brasileira.
Em consequência das dimensões geográficas, os diferentes grupos que se
estabeleceram no País influenciaram a língua de maneira particular. Assim, há
entonações e expressões que apontam as mais variadas regiões.
Embora seja a mesma, a língua é pronunciada de maneira diferente no Sul, no
Sudeste, no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Todas diferem do português
falado em Portugal.

Portanto, há comportamentos que resultam da mistura de múltiplos grupos.
Podemos ver essa realidade em festas, regras de etiqueta e crenças. Observe,
agora, alguns exemplos dessas manifestações que ocorrem nas regiões do Brasil.
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Região Norte
Manifestações culturais presentes na região norte
do Brasil de maior destaque nas festas populares
da região:
Festival de Parintins (maior festa do boi-bumbá do
país. Foi criada em 1965 e acontece no estado do
Amazonas).
Festa do Círio de Nazaré (uma das maiores
manifestações religiosas católicas do país e
acontece em Belém-PA).
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Ainda em Belém do Pará destaca-se o carimbó (dança e gênero musical de origens indígenas).

Alguns alimentos típicos : mandioca, tucupi, tacacá, jambu, carne de sol, camarão seco, pato, jacaré,
pirarucu, mussarela de búfala, pimenta-de-cheiro e frutas (cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola e
buriti.

tucupi

maniçoba

tacacá
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Região Nordeste
Manifestações culturais presentes na região
nordeste do Brasil de destaque:
festa do Bumba meu boi, festa de Iemanjá, lavagem
das escadarias do Bonfim, Carnaval, maracatu,
caboclinhos, ciranda, coco, terno de zabumba,
marujada, reisado, frevo, cavalhada.
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A literatura de cordel teve sua origem em Portugal com os
trovadores medievais (poetas que cantavam poemas no séc. 12 e
13), os quais espalhavam histórias para a população, que era
analfabeta. Na Renascença, com os avanços tecnológicos que
permitiram a impressão em papéis, possibilitou-se a distribuição
de textos, que eram cantados. A mesma foi popularizada no Brasil
(séc. 18) por meio dos repentistas (ou violeiros) e ficou conhecida
como poesia popular, porque contava histórias com os folclores
regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais
simples entendesse.
Seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada ou de gabinete. Vale lembrar que a literatura de
cordel é um elemento muito presente na cultura nordestina bem como o artesanato feito com rendas.
Alguns alimentos típicos da região nordeste: vatapá, caruru, carne de
sol, peixes, frutos do mar, sarapatel, buchada de bode, feijão-verde,
tapioca, broa de milho verde, canjica, arroz-doce, bolo de fubá cozido,
bolo de massa de mandioca, pamonha, cocada, tapioca, pé de
moleque.
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Região Centro-Oeste
Dentre as manifestações culturais presentes
na região centro-oeste do Brasil destacamse a cavalhada, o fogaréu, no estado de
Goiás. A dança folclórica do cururu, que
possui origem indígena, ocorre nos estados
do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na
"Festa do Divino" e na "Festa de São
Benedito".

Cavalhada

Fogaréu
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Alguns alimentos típicos da região Centro-Oeste: galinhada com pequi, sopa paraguaia,
arroz carreteiro, arroz boliviano, gariroba, maria-isabel, empadão goiano, pamonha, angu,
curau, peixes (dourado, pacu, pintado, etc).

Nessa região há uma grande diversidade de
elementos culturais das culturas indígena, paulista,
mineira, gaúcha, boliviana e paraguaia. Ex.: pratos
típicos da região: "arroz boliviano", sopa paraguaia",
"empadão goiano".
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Região Sudeste
Manifestações culturais presentes na região
sudeste do Brasil destacam-se festividades de
caráter religioso e folclórico além das danças e
gêneros musicais típicos da região. Dentre estas: a
festa do divino, festejos da páscoa e dos santos
padroeiros, festas de peão de boiadeiro, dança de
velhos, batuque, jongo, samba de lenço, festa de
Iemanjá, folia de reis, caiapó, congada,
cavalhadas, Bumba meu boi, Carnaval.
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Alguns alimentos típicos da região
Sudeste: virado à paulista, cuscuz
paulista, feijoada, aipim frito, bolinho
de bacalhau, queijo minas, pão de
queijo, feijão-tropeiro, tutu de feijão,
moqueca capixaba, carne de porco,
picadinho, farofa, pirão.
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Região Sul
Manifestações culturais presentes na região sul do Brasil
destacam-se as festas instituídas por imigrantes advindos
da Europa no século XX. Dentre elas, destacam-se:
Oktoberfest ( maior festa alemã brasileira com sua primeira
edição em 1984,
a festa da cerveja). De origem
germânica, essa festa acontece todos os anos na cidade
de Blumenau-SC.
Festa da Uva ( festa muito tradicional de origem italiana
com primeira edição em 1931 que acontece a cada dois
anos na cidade de Caxias do Sul-RS).
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Destacam-se, ainda na região Sul: o fandango, de origem portuguesa, a tirana e o anuo,
de origem espanhola; a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi-demamão, a dança de fitas, boi na vara.

Alguns alimentos típicos: vinho, chimarrão, churrasco, camarão, pirão de peixe, marreco
assado, barreado.
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Pense um pouco...
Julgue os itens a seguir, a respeito das singularidades e diversidades culturais
brasileiras.
Diferente da maioria dos países que passaram pelo processo de colonização, o Brasil é
marcado pela miscigenação (processo gerado a partir da mistura entre diferentes etnias),
condição que influencia diretamente na cultura.

( X ) certo

(

) errado

Em consequência das dimensões geográficas, os diferentes grupos que se estabeleceram
no País influenciaram a língua de maneira coletiva. Assim, há entonações e expressões
que apontam as regiões de forma igualitária.

(

) certo

X(

) errado
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O Brasil é conhecido por ser um país que apresenta em suas regiões aspectos
singulares relativos aos costumes, crenças ou manifestações culturais e artísticas.
Estas resultantes da mistura várias etnias que constituem o País desde o seu
descobrimento. Neste aspectos, são colocados como os principais elementos
formadores da nação brasileira:
a) Portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães.
b) Imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes.
c) Indígenas, imigrantes árabes e os imigrantes japoneses e italianos.
X d) Os nativos brasileiros – os indígenas, os europeus brancos e os africanos, povo
que aqui foi escravizado.
e) Os africanos negros escravizados, os europeus – essencialmente
italianos, holandeses e alemães – e os imigrantes árabes.
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