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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos a pluralidade da cultura brasileira e o Brasil 
como uma cultura-nação. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • A cultura no Brasil se expressa de diversas formas, como festas, 

danças, canções, esculturas, pinturas, gravuras, literatura, mitos, 
superstições e alimentação. Essa diversidade não é só de ex-
pressões, mas também regional.

 • O estudioso brasileiro Antonio Candido afirmou que “imitar, para 
nós, foi integrar, foi nos incorporarmos à cultura ocidental, da 
qual a nossa era um débil ramo em crescimento. Foi igualmente 
manifestar a tendência constante de nossa cultura, que sempre 
tomou os valores europeus como meta e modelo”.

 • O dramaturgo, poeta e escritor Ariano Suassuna criou o Movi-
mento Armorial, que tinha por objetivo mesclar todas as formas 
de expressão artística.

 • No Nordeste nasceu o manguebeat, que unia com precisão o 
rock com os ritmos do sertão, como o maracatu. Seu criador foi 
o músico Chico Science.

 • O antropólogo Darcy Ribeiro dividiu o país em cinco macrorregi-
ões: cabocla, crioula, sertaneja, sulista e caipira. Essa divisão é o 
resultado dos sucessivos e intermináveis cruzamentos das três 
matrizes étnicas que constituíram a cultura nacional.

Unidade e diversidade cultural no brasil
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A sugestão é a exibição do 
filme Ori.

 • A indústria cultural no Brasil massifica e torna consumíveis 
expressões artísticas consideradas marginais, como o rap e o 
funk.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Valores culturais brasileiros. A indústria cultural no Brasil. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

 • Sala de vídeo.

 • Datashow. 

AULA 1

A cultura no Brasil se expressa de diversas formas, como festas, danças, can-
ções, esculturas, pinturas, gravuras, literatura, mitos, superstições e alimen-
tação (página 286). Essa diversidade não é só de expressões, mas também 
regional e foi estudada por Luís da Câmara Cascudo e Fernando de Azevedo. 
Os trabalhos desses dois autores, entre outros, ajudam a compreender um 
pouco dessa diversidade e as dificuldades para se definir uma única cultura 
brasileira. O estudioso brasileiro Antonio Candido afirmou que “imitar, para nós, 
foi integrar, foi nos incorporarmos à cultura ocidental, da qual a nossa era um 
débil ramo em crescimento. Foi igualmente manifestar a tendência constante 
de nossa cultura, que sempre tomou os valores europeus como meta e mo-
delo”. Se o colonizador e, depois, os imigrantes forneceram elementos para a 
construção de uma cultura difusa, ela só ganhou identidade ao adicionar ele-
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mentos da cultura africana e indígena, influenciando a arquitetura, a comida, 
o vestuário, a dança, a música, a pintura etc. E é na música, por exemplo, que 
se encontra um verdadeiro caldeirão cultural de instrumentos e ritmos como 
o lundu, a modinha, o choro, o maxixe, o samba (samba de raiz, samba-can-
ção, samba-exaltação, samba de carnaval, samba-rock, samba-reggae etc.), a 
marcha, o frevo, o forró, o sertanejo, o baião, a valsa, a valsinha, o acalanto, a 
lambada, o pagode, o axé-music, o tchê-music, o manguebeat, o hip-hop, entre 
tantos outros. Ainda, na música, são encontradas músicas criadas por autores 
sem nenhuma formação musical e músicas criadas por músicos profissionais, 
com formação musical. A produção musical tem traços da cultura africana, 
indígena, sertaneja e europeia, sem distinção do que é mais ou menos impor-
tante, simples ou complexo. O dramaturgo, poeta e escritor Ariano Suassuna 
criou o Movimento Armorial, que tinha por objetivo mesclar todas as formas de 
expressão artística (páginas 287 e 288). Um dos expoentes desse movimento 
foi o Quinteto Armorial cuja proposta era sintetizar a música erudita às sonori-
dades das tradições populares do Nordeste. No Nordeste, também, nasceu o 
manguebeat, que une com precisão o rock com os ritmos do sertão, como o 
maracatu. Seu criador foi o músico Chico Science.

AULA 2

O antropólogo Darcy Ribeiro (páginas 288 e 289)  dividiu o país em cinco ma-
crorregiões: cabocla, crioula, sertaneja, sulista e caipira. Essa divisão é o resul-
tado dos sucessivos e intermináveis cruzamentos das três matrizes étnicas 
que constituíram a cultura nacional. Em outros termos, a palavra que garante 
maior fidelidade à cultura brasileira é resistência. Dos negros e dos indígenas, 
em diferentes épocas e por variados motivos, a cultura vingou como manifes-
tação de ousadia, criatividade e, é claro, muita luta política por sobrevivência. 
O preconceito que aqui insiste em se fazer gigante e violento só se explica 
pela negação e pela total incompreensão da trajetória do povo brasileiro como 
uma cultura-nação, erguida sobre o sangue de milhões de negros africanos e 
indígenas sul-americanos. Não se pode esquecer o fato de que a indústria cul-
tural no Brasil massifica e torna consumíveis expressões artísticas considera-
das marginais, como o rap e o funk. Os bailes funk começaram na periferia e 
eram expressões artísticas dos excluídos, dos moradores das comunidades. 
Hoje ocupam boa parte das casas de espetáculos cariocas e paulistas. Cer-
tas expressões culturais na música, para serem aceitas pelas elites, ou massi-
ficadas, ganharam nova roupagem, novo formato e novo nome, sendo acres-
centado ao seu nome o título “universitário”. Assim, o sertanejo universitário, 
o pagode universitário e o forró universitário foram assimilados pela massa. 
A cultura brasileira é antropofágica por natureza: apropria-se do estrangeiro, 
degusta, absorve e recria com outras roupagens e linguagens. A mestiçagem 
da pele e da alma não criou só um indivíduo esteticamente diferente, criou 
também um espírito humano radicalmente inédito, fruto de todas as culturas 
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Os alunos deverão responder a um questionário para verificar se as expectati-
vas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

que por aqui se apresentam e continuam sendo remodeladas, ressignificadas 
e preenchidas de tesouro crítico.

AULA 3 E 4

Utilize estas aulas para a exibição do filme Ori, documentário sobre os movi-
mentos negros brasileiros entre 1977 e 1988. O filme mostra a comunidade 
negra em sua relação com o tempo, o espaço e a ancestralidade, por meio da 
concepção do projeto de “quilombo”, como correção da nacionalidade brasi-
leira. Após a exibição, peça aos alunos para elaborarem uma resenha crítica 
articulando o documentário ao que foi estudado até o momento sobre cultu-
ra. Se preferir, promova um debate com os alunos. 


