História
UNIDADE TEMÁTICA: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social.

OBJETOS DO CONHECIMENTO: O papel das religiões e da cultura para a formação dos
povos antigos.

Cultura
Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes
de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações
seguintes.
Dessa forma, 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.
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/cultura

A cultura também pode ser definida como o comportamento por meio da aprendizagem
social. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência.
Cultura Brasileira
A cultura brasileira resulta da mistura de raças e etnias que constituem o país desde o
“descobrimento”.
A diversidade cultural brasileira foi influenciada por quatro grandes grupos:


Colonos portugueses;



Os índios que já viviam antes da chegada de Pedro Álvares Cabral (1467-1520);



Os negros africanos que foram escravizados;



Os europeus que chegaram principalmente ao fim do período de exploração da mãode-obra não remunerada.

Diferente da maioria dos países que passaram pelo processo de colonização, o Brasil é
marcado pela miscigenação, condição que influencia diretamente na cultura.
Há comportamentos que resultam da mistura de múltiplos grupos. Podemos ver essa
realidade em festas, regras de etiqueta e crenças.
A língua portuguesa, que é um importante elemento da unidade nacional, também está
entre os pontos de destaque da cultura brasileira.
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Em consequência das dimensões geográficas, os diferentes grupos que se estabeleceram
no país influenciaram a língua de maneira particular. Assim, há entonações (sotaque) 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.
Fonte: https://www.todamateria.com.br/o-que-e-cultura/ Acesso em 27/03/2020.

1- Segundo o texto, a cultura brasileira é formada por elementos culturais trazidos por
diferentes povos que chegaram até o Brasil. Organize em seu caderno uma tabela como
essa abaixo e escreva os costumes a seguir nas colunas corretas:
Tomar
Língua

banho
diariamente

Portuguesa

Vestir-se

Indígenas

Catolicismo

Tapioca

Portugueses

Capoeira

Candomblé

Feijoada

Rede

Africanos

2- Leia o trecho a seguir:
“Em consequência das dimensões geográficas, os diferentes grupos que se
estabeleceram no país influenciaram a língua de maneira particular. Assim, há
entonações (sotaques) e expressões que apontam as mais variadas regiões”.
Abaixo há uma lista de palavras, que são os significados dos termos regionais grifados nas
próximas frases. Sendo assim, observe o contexto das frases e reescreva-as descobrindo
qual é o significado da palavra em destaque:
Estar com fome

Confusão

Sem dinheiro

Viver folgado

Meter-se em apuros

a) Meu primo, gosta de dormir no macio, não faz nada! (Região Centro- Oeste)
b) Nem é hora do almoço, e eu já estou brocado. (Região Norte)
c) Ontem meus vizinhos fizeram o maior fuzuê enquanto eu queria dormir. (Região
Nordeste)
d) Minha irmã adora embretar-se por aí, minha mãe, vive preocupada! (Região Sul)
e) Esse mês meu salário já acabou, estou quebrado. (Região Sudeste)
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