
Diversidade cultural



 O que é?

Diversidade no Brasil

Por que o Brasil é um país
diverso?

Diversidade nas regiões do Brasil

Importância da diversidade
cultural no Brasil



Diversidade cultural são os vários

aspectos que representam

particularmente as diferentes

culturas, como a linguagem, as

tradições, a culinária, a religião, os

costumes, o modelo de organização

familiar, a política, entre outras

características próprias de um

grupo de seres humanos que

habitam um determinado território.

É um conceito criado para

compreender os processos de

diferenciação entre as várias

culturas que existem ao redor

do mundo. As múltiplas

culturas formam a chamada

identidade cultural.

Uma "marca" que personaliza e 

diferencia os membros de 

determinado lugar do restante da 

população mundial.



A diversidade cultural

no Brasil é ampla desde

o processo de

colonização de nosso

país. Prova disso é o fato

de que não há um traço

fenotípico único que

caracterize o brasileiro

A verdade é que

não temos, no

Brasil, um fenótipo

que nos defina, pois

somos o resultado

de uma intensa

mistura.



O antropólogo brasileiro Darcy

Ribeiro (um dos chamados

intérpretes do Brasil) escreveu um

livro sobre a diversidade cultural

brasileira. É um livro complexo, que

tenta entender por qual motivo o

Brasil se tornou o que é, mas que

também celebra a nossa

diversidade cultural.

O autor não aceita uma fórmula

pronta, que apenas afirma que o

Brasil é resultado da mistura de

indígenas com povos africanos

e europeus. Segundo Darcy

Ribeiro, o Brasil agrupou, na

sua formação colonial, cinco

grandes eixos culturais, que por

si só já têm diversidade. São

eles:



Os motivos por trás

disso são bastante

complexos e

dolorosos, e é preciso

relembrar um pouco a

nossa História para

entender a questão:

Em 1500, os portugueses, sob o comando

de Pedro Álvares Cabral, invadiram o

território que veio a ser chamado de Brasil.

Os povos nativos, porém, já o habitavam

quando os europeus chegaram. E, ao longo

de mais de 300 anos de colonização, mais

de 5,4 milhões de africanos foram

violentamente sequestrados de seu

continente e trazidos para cá como escravos

Portanto, desde as bases da

formação do povo brasileiro, já temos

três vertentes culturais diferentes:

as europeias, as indígenas e

as africanas. Isso resulta em uma

intensa pluralidade cultural, vinda de

um processo de colonização violenta

e forçada.



CHEGADA DE OUTRAS CULTURAS 

APÓS A INDEPENDÊNCIA

Além das culturas que

fazem parte da formação

do Brasil, o país foi o

destino de muitos

imigrantes ao longo da

história. De acordo com a

revista Superinteressante,

as maiores levas de

imigração para o país

foram as seguintes:

 Portugueses: mais de 1,6 milhão, a partir

da metade do século XIX (embora estejam

presentes desde o começo da colonização

europeia, são considerados imigrantes os

que chegaram depois da independência do

Brasil, em 1822)

 Italianos: mais de 1,5 milhão, a partir de

1870

 Espanhóis: mais de 700 mil, a partir de

1872

 Alemães: mais de 200 mil, a partir da

primeira metade do século XIX

 Turcos (vindos da Sìria, Líbano e outros

pontos do Oriente Médio, mas à época,

essas regiões faziam parte do Império

Turco-Otomano): mais de 50 mil, a partir de

1870

 Japoneses: por volta de 250 mil, a partir de

1907

Atualmente, o Brasil

continua sendo um destino

bastante procurado para

imigração – o que também

aumenta nossa diversidade

cultural. O Resumo

Executivo do Relatório Anual

2020 do OBMigra mostrou

que foram registrados mais

de 1,085 milhão de

imigrantes de 2011 a 2019

no Brasil.



MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO 
CENTRO-OESTE

 Artesanato: objetos de madeira, pedras
semipreciosas, artigos de tapeçaria, olaria.

 Culinária: arroz com pequi, caldo de piranha,
caribéu pantaneiro, galinhada com pequi,
mojica de pintado.

 Danças: cirandinha, chupim, cururu, siriri, xote.
 Festas: Cavalhada, Festa do Divino, Fogaréu,

Folia de Reis, Nossa Senhora dos Navegantes,
Romarias do Divino Pai Eterno.

 Folclore: Arranca-Línguas, Lobisomem, Mãe-
do-Ouro, Minhocão do Pari, Romãozinho.

 Músicas: Guarânia, Moda de Viola, Rasqueado,
Sertanejo.



MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO NORDESTE

 Artesanato: peças em argila, madeira e palha,
garrafas enfeitadas com areia colorida, redes
tecidas à mão.

 Culinária: acarajé, baião de dois, buchada de bode,
cuscuz, moqueca, paçoca de carne, tapioca, vatapá.

 Danças: Bumba meu boi, forró, frevo, torém,
xaxado.

 Festas: Festa de Iemanjá, Lavagem do Bonfim,
Mossoró Cidade Junina, Reisado (ou Folia de Reis),
São João de Caruaru.

 Folclore: Barba Ruiva, Cabeça de Cuia, Cabra
Cabriola, Cidade Encantada de Jericoacoara, Papa-
figo, Quibungo.

 Literatura: cantadores de repentes e embolada,
literatura popular de cordel.

 Músicas: axé music, baião, forró, frevo.

Onde fortemente a 

cultura Africana está 

presente!



MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO NORTE

 Artesanato: arte plumária,
artefatos de sementes nativas,
cerâmica, trançado.

 Culinária: açaí, caldeirada de
tambaqui, maniçoba, pato no
tucupi, tacacá.

 Danças: camaleão, carimbó, dança
do maçarico, desfeiteira, marujada,
retumbão.

 Festas: Cavalhada, Círio de Nazaré,
Festival de Parintins, Festa do
Divino, Folia de Rei.

 Folclore: Açaí, Amazonas, Boto,
Cobra Grande, Mandioca, Vitória-
régia.

 Músicas: calypso, marabaixo.

Fortemente localizado a 

presença da cultura 

indígena!



MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO SUDESTE

 Artesanato: bordados, cerâmicas,

moringas, panelas, redes.

 Culinária: cuscuz paulista, feijão

tropeiro, feijoada, moqueca, pão de

queijo, virado à paulista.

 Danças: bate flechas, capoeira,

caxambu, fandango, mineiro-pau,

samba de lenço.

 Festas: Carnaval, Festa do Peão de

Boiadeiro, Festa do Senhor Bom Jesus

de Pirapora, Festas Juninas.

 Folclore: Bicho-papão, Cavalo

Invisível, Lobisomem, Mula sem

cabeça.

 Músicas: bossa nova, choro, lundu,

pagode, samba, funk carioca.



MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO SUL

 Artesanato: artesanato em madeira,

entalhes em madeira, fabricação de

porcelana, pêssankas, tecelagem em

cerâmica e em fibras naturais.

 Culinária: barreado, carreteiro de linguiça,

churrasco, farofa de pinhão, marreco

assado, repolho-roxo.

 Danças: balaio, chamamé, chimarrita,

chula, dança das fitas, fandango.

 Festas: Festa da Uva, Festa de Nossa

Senhora dos Navegantes, Oktoberfest.

 Folclore: Boitatá, Curupira, Negrinho do

Pastoreio, Saci-pererê.

 Músicas: bugio, facão, música de bandas,

sertanejo.



A diversidade cultural é importante

porque o nosso país, os locais de

trabalho e as escolas são cada vez

mais constituídos por vários grupos

culturais, raciais e étnicos. Podemos

aprender uns com os outros, mas

primeiro, temos de ter um nível de

entendimento um sobre o outro.

Aprender sobre outras culturas

ajuda-nos a compreender diferentes

perspetivas dentro do mundo em

que vivemos. Ajuda a dissipar

estereótipos negativos e

preconceitos pessoais sobre

diferentes grupos.

Além disso, a diversidade cultural ajuda-

nos a reconhecer e a respeitar “formas

de ser” que não são necessariamente

nossas. Para que, à medida que

interagimos com os outros, possamos

construir pontes para confiar, respeitar e

compreender entre as culturas. Além

disso, esta diversidade torna o nosso

país um lugar mais interessante para se

viver. Como pessoas de diferentes

culturas contribuem com competências

linguísticas, novas formas de pensar,

novos conhecimentos e diferentes

experiências.

sociólogo Dr. Caleb Rosado



Segundo com o sociólogo Dr. Caleb Rosado, 7

acões importantes para apoiar diversidade cultural:

 Aumente o seu nível de compreensão sobre outras culturas interagindo com

pessoas fora da sua própria cultura

 Evite impor valores a outros que possam entrar em conflito ou ser inconsistentes

com outras culturas

 Ao interagir com outros que podem não ser proficientes em inglês, reconheça que

as suas limitações na proficiência em inglês não refletem de forma alguma o seu

nível de funcionamento intelectual

 Reconhecer e compreender que conceitos dentro da profissão de ajuda, como a

família, papéis de género, espiritualidade e bem-estar emocional, variam

significativamente entre culturas e comportamentos de influência

 No local de trabalho, no ambiente educativo e/ou no ambiente clínico, defendem

a utilização de materiais representativos dos vários grupos culturais da

comunidade local e da sociedade em geral

 Intervenha de forma adequada quando observar outros que se envolvam em

comportamentos que mostrem insensibilidade cultural, preconceito ou preconceito

 Seja pró-ativo na escuta, aceitação e acolhimento de pessoas e ideias diferentes

das suas



NURAP

ÓTIMA SEMANA 
PARA VOCÊS E 

ATÉ SEMANA QUE 
VEM.



PEDAGÓGICO: pedaogico@nurap.org.br - (11) 2344-2477/2465
SAAP: saap@nurap.org.br - (11) 2344-2483/2434/2453 ou (11) 94719-5084

PSICOLOGIA: psicologia@nurap.org.br - (11) 2344-2467
RH: rh@nurap.org.br - (11) 2344-2423/2465/2426 

http://www.nurap.org.br/
http://www.nurap.org.br/
http://www.nurap.org.br/
http://www.nurap.org.br/
http://www.nurap.org.br/
mailto:pedaogico@nurap.org.br
mailto:saap@nurap.org.br
mailto:servicosocial@nurap.org.br
mailto:rh@nurap.org.br

