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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo (a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das 
ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 
Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-
teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-
taria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 
ensino técnico, como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, 
as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância em nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 
regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-
cação de qualidade e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de 
regiões distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando 
os estudantes a concluírem o ensino médio e a realizarem uma formação e atualiza-
ção contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o 
atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 
unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada 
– integradora do ensino médio e da educação técnica, - capaz de promover o cidadão 
com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 
dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação
Agosto de 2013

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Perfil Geral do Técnico em Educação

Considerando os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos, o Pro-
funcionário leva em conta as competências gerais atribuídas ao técni-
co em Serviços de Apoio à Educação pela Câmara de Educação Básica 
– CEB do Conselho Nacional de Educação –CNE, por meio do Parecer 
nº 16/2005, a saber:

• identificar o papel da escola na construção da sociedade contem-
porânea; 

• assumir uma concepção de escola inclusiva, a partir de estudo ini-
cial e permanente da história, da vida social pública e privada, da 
legislação e do financiamento da educação escolar;  

• identificar as diversas funções educativas presentes na escola;  

• reconhecer e constituir a identidade profissional educativa em sua 
ação nas escolas e em órgãos dos sistemas de ensino; 

• cooperar na elaboração, execução e avaliação da proposta peda-
gógica da instituição de ensino;  

• formular e executar estratégias e ações no âmbito das diversas fun-
ções educativas não docentes, em articulação com as práticas do-
centes, conferindo-lhes maior qualidade educativa;  

• dialogar e interagir com os outros segmentos da escola no âmbito 
dos conselhos escolares e de outros órgãos de gestão democrática 
da educação;  

• coletar, organizar e analisar dados referentes à secretaria escolar, à 
alimentação escolar, à operação de multimeios didáticos e à manu-
tenção da infraestrutura material e ambiental; 

• redigir projetos, relatórios e outros documentos pertinentes à vida 
escolar, inclusive em formatos legais para as diversas funções de 
apoio pedagógico e administrativo.
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Acrescentam-se, na tentativa de tornar mais específica a profissão, as 
seguintes competências: 

• identificar e reconhecer a escola como uma das instituições sociais 
e nela desenvolver atividades que valorizem as funções da educa-
ção;  

• descrever o papel do técnico em educação na educação pública do 
Brasil, de seu estado e de seu município; 

• atuar e participar como cidadão, técnico, educador e gestor em 
educação nas escolas públicas, seja da União, dos estados, do Dis-
trito Federal ou dos municípios;  

• compreender que na escola todos os espaços são de vivência cole-
tiva, nos quais deve saber atuar como educador; 

• participar e contribuir na construção coletiva do projeto político 
pedagógico da escola em que trabalha de maneira a fazer avançar 
a gestão democrática; 

• representar, nos conselhos escolares, o segmento dos funcionários 
da educação;  

• compreender e assumir a inclusão social como direito de todos e 
função da escola; 

• elaborar e articular com os docentes, direção, coordenadores, estu-
dantes e pais, projetos educativos que assegurem a boa qualidade 
da educação na escola, bem como o cumprimento dos objetivos 
pactuados em seu projeto político-pedagógico;  

• diagnosticar e interpretar os problemas educacionais do município, 
da comunidade e da escola, em especial quanto aos aspectos da 
gestão dos espaços educativos específicos de seu exercício profis-
sional; 

• manusear aparelhos e equipamentos de tecnologia, colocando-os 
a serviço do ensino e das aprendizagens educativas e formativas; 
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• investigar e refletir sobre o valor educativo das suas atividades no 
contexto escolar, para poder criar melhores e mais consistentes 
condições para realizá-las; 

• transformar o saber fazer da vivência em prática educativa para a 
construção de outras relações sociais mais humanizadas.
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Perfil Específico do Técnico em  
Multimeios Didáticos

O perfil profissional do Técnico em Multimeios Didáticos é constituído 
de conhecimentos, saberes, valores e habilidades que o credenciam 
como educador e gestor dos espaços e ambientes de comunicação e 
tecnologia na escola. 

Espera-se, então, que esta formação profissional propicie as seguintes 
competências específicas: 

a) conhecer a natureza e os elementos historicamente construídos da co-

municação humana, do gesto à fala e aos símbolos gráficos; 

b) entender a leitura das diversas linguagens e seu uso na instrução e na 

educação; 

c) dominar os conceitos básicos e as diversas teorias no campo da comuni-

cação; 

d) ter familiaridade com os principais jornais diários e revistas semanais do 

Brasil, bem como saber produzir mídia impressa (jornal de escola, por 

exemplo); 

e) dominar os fundamentos das linguagens audiovisuais de comunicação: 

teatro, fotografia, cinema, rádio, tevê e internet; 

f) dominar as questões colocadas pela comunicação na educação como 

projeto e processo social e as contradições entre as mídias e a formação 

humanística; 

g) entender e dominar o conceito de mídia educativa e seus desdobramen-

tos na produção de livros didáticos, de programas de rádio, de tevê e de 

vídeos educativos; 

h) conhecer as questões básicas referentes ao livro: produção, edição, clas-

sificação, catalogação; 

i) dominar os aspectos operacionais de bibliotecas escolares, inclusive da 

captação de títulos didáticos, literários e científicos, relacionados ao de-

senvolvimento do currículo da educação básica; 

j) gerenciar bibliotecas e videotecas escolares de pequeno e médio portes, 
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supervisionado por profissionais habilitados em biblioteconomia; 

k) dominar o histórico e o desenvolvimento dos audiovisuais ligados à edu-

cação, bem como a interpretação crítica de suas formas e conteúdos; 

l) dominar os fundamentos das práticas dos laboratórios escolares nas di-

versas áreas: física, química, biologia, línguas, informática, bem como o 

papel dos professores, dos técnicos e dos estudantes no manuseio dos 

equipamentos e materiais; 

m) conhecer os fundamentos das expressões culturais que integram os con-

teúdos curriculares da educação básica e dominar as funções e gestão de 

seus espaços físicos: auditórios, teatros, cinemas, salas de vídeo, salas de 

dança, galerias de exposições de arte, museus; 

n) dominar a história e a produção cultural do município e ter familiaridade 

com seus produtores e atores, com vistas à integração entre a escola e a 

comunidade; 

o) conhecer os fundamentos da informática, o uso do computador no pro-

cesso de ensino e aprendizagem, da internet como fonte de pesquisa 

e das novas tecnologias aplicadas às artes, com o domínio prático dos 

principais programas;

p) manter relacionamento construtivo com todos os professores no sentido 

de se prontificar a ajudá-los em seu trabalho de ensino com o uso das 

tecnologias de informação disponíveis na escola e na comunidade.
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Caro/a estudante,

Estamos apresentando a você, com muita alegria, o 
caderno Oficinas Culturais. Com a leitura deste ca-
derno, você  investirá na sua formação profissional e 
terá oportunidade de transformar atividades rotineiras 
em trabalhos fascinantes para a educação das novas ge-
rações.

Acreditamos que seu esforço não será em vão, sobre-
tudo se puder colocar em prática os novos conheci-
mentos, que serão de fundamental importância para 
a melhoria da realidade de sua escola. Com a sua atu-
ação, toda comunidade escolar sairá ganhando, uma 
vez que a educação atravessa fronteiras no espaço e 
no tempo.

Neste caderno, vamos tratar exatamente do que nos cerca e 
nos faz ser o que somos, o que nos faz cultivar atitudes e 
acreditar em nossos valores. Vamos falar da diversida-
de cultural no Brasil, já que as diversas regiões do país 
apresentam características singulares, formadoras de 
uma única e rica imagem, cheia de sons, cores e chei-
ros que nenhum outro lugar do mundo possui. 

Você, trabalhador em educação, tem a oportunidade de 
fazer a diferença, estimulando, cuidando  da história do nosso país e 
preservando-a por meio de atividades que favoreçam o resgate dos 
valores históricos e culturais do povo brasileiro.  Dessa forma, você 
poderá contribuir para melhorar  a imagem da sua escola, da cidade 
onde você vive e, por extensão,  do Brasil de hoje e do futuro. 

A nossa expectativa com este caderno é que você seja capaz de se 
perceber como um agente mediador de aprendizagem, tendo o am-
biente escolar como um espaço privilegiado para essa prática. A par-
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tir desse conhecimento, esperamos que seja capaz de envolver a co-
munidade escolar e a comunidade local nesse processo, por meio de 
atividades que promovam a cultura de sua cidade e de sua região.  
Esperamos, ainda, que entenda a diversidade cultural e as relações 
étnico-raciais no Brasil como constituintes importantes da formação 
do povo brasileiro e que, portanto, devem ser respeitadas e ensinadas 
aos mais jovens.

Tenha uma boa leitura!
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Apresentação da Disciplina

O caderno Oficinas Culturais foi elaborado para que você possa atuar 
de forma positiva na educação, no que se refere à diversidade cultural 
que identifica nossa brasilidade. 

Com este estudo, você poderá compreender melhor o processo histó-
rico cultural brasileiro e perceber a importância do seu papel de edu-
cador na preservação da memória do nosso povo. Durante a leitura 
deste caderno, você vai perceber ainda que o tema Oficinas Cultu-
rais tem estreita relação com os conteúdos dos outros cadernos que 
compõem o currículo do curso e que ele permeia as demais áreas do 
conhecimento.

A disciplina Oficinas Culturais tem carga horária de 60 horas e está 
dividida em sete unidades, a saber:

• Unidade 1–  Cultura Brasileira

• Unidade 2 – Breve Histórico da Formação Cultural do Brasil

• Unidade 3 – A Identidade Cultural e as Relações Étnico-raciais no    
Brasil 

• Unidade 4 - Manifestações Culturais nas Diversas Regiões do Brasil   

• Unidade 5 –  A Escola como Polo Irradiador de Cultura

• Unidade 6 – Oficinas Culturais: Ideias para Colocar em Prática na 
Escola

Todas as unidades apresentam propostas de atividades, como os PRA-
TIQUES, que o estimulam  a pensar em situações cotidianas da sua 
escola e de como colocar em prática todo o aprendizado adquirido. 
Essas atividades são indispensáveis ao estudo e, em algumas vezes, 
será preciso que você busque respostas em outras fontes de pesquisa.
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Neste contexto, o uso do ambiente virtual, o apoio do tutor e de todos 
os que compõem a organização do curso são elementos de mediação 
da aprendizagem. Lembre-se de que o caderno é apenas uma parte 
desse conjunto de elementos. 

Esperamos que este caderno sirva de apoio ao seu aprendizado e con-
tribua efetivamente para a sua formação profissional.

Objetivo

Ampliar os conhecimentos dos técnicos em multimeios didáticos a 
respeito de oficinas culturais, para que possam atuar no processo pe-
dagógico da escola, contribuindo para a manifestação da identidade 
cultural de sua cidade e de sua região.

Ementa

Educação e cultura. O Brasil e a diversidade cultural: regionalidades, 
relações étnico-raciais e identidade cultural. Cultura erudita, cultura 
popular e cultura de massa. Identidade cultural da comunidade esco-
lar. Atividades culturais na escola.
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Indicação de Ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: remete o tema para outras fontes: livro, revista, jornal, 
artigos, noticiário, internet, música etc.

Dicionário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 
utilizados no texto.

Em outras palavras: apresenta uma expressão de forma mais simples. 

Pratique: são sugestões de: a) atividades para reforçar a compreensão 
do texto da Disciplina e envolver o estudante em sua prática; b) ativi-
dades para compor as 300 horas de Prática Profissional Supervisionada 
(PPS), a critério de planejamento conjunto entre estudante e tutor.

          
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever/ 
conversar/observar sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Post it: anotação lateral que tem a intenção de apresentar uma infor-
mação adicional, lembrete ou reforço de algo já dito.
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Unidade 1

Cultura Brasileira
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O objetivo desta unidade é refletir sobre a cultura do nos-

so país a partir da seguinte problematização: como ela 

influenciou e continua a influenciar as relações sociais e o 

nosso modo de ser e agir.

A cultura brasileira é resultante das relações entre as diferentes etnias 
que a compõem, especialmente as indígenas nativas, as de origem 
africana e as de origem europeia. Cada uma dessas etnias contribuiu 
para formar nossa cultura, que nos torna tão diferentes de outros po-
vos ou nações.  No nosso cotidiano, observamos uma presença signi-
ficativa da cultura indígena e a dos afrodescendentes que, pelas suas 
tradições, expressam sua forma de se relacionar com o natural e com 
o social, mantendo vivas as suas histórias, crenças, religiões etc.   So-
bre isso vamos falar mais adiante.

Para melhor compreender o tema abordado nesta unidade, re-
flita um pouco sobre a palavra cultura. O que é cultura? Boas 
respostas podem vir no seu pensamento e resultar para você 
em um significado imediato que, após uma leitura mais ampla 
sobre o assunto, poderá ser ressignificado. Na reflexão, não 
deixe de considerar o que estudou em cadernos anteriores. 

De certo você já deve ter ouvido algumas opiniões de que o povo 
não sabe apreciar uma obra de arte, uma boa música e que não tem 
cultura. Veja, então, a origem da palavra cultura de acordo com o 
pensamento de Chauí, a respeito dessa temática:

O termo cultura vem do verbo latino colere que, originalmente, era uti-

lizado para designar o cultivo ou o cuidado com a planta. Por analogia, 

o termo foi empregado para outros tipos de cuidados, como o cuidado 

com a criança (puericultura) ou o cuidado com os deuses (culto). Cultu-

ra era então o cuidado com tudo que dissesse respeito aos interesses 

do homem, quer fosse material ou simbólico. Para a manutenção desse 

cuidado era preciso a preservação da memória e a transmissão de como 

deveria se processar esse cuidado, daí o vínculo com a educação e ao 

cultivo do espírito. O homem culto teria então uma interioridade “cul-

tivada para a verdade e a beleza, inseparáveis da Natureza e do Sagra-

do”. (CHAUÍ, 1986, p.11)
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É importante salientar que a palavra cultura é entendida de forma 
ampla e que cada área do conhecimento, como a filosofia, a antro-
pologia, a sociologia propõe uma definição para esse termo. Segundo 
Ferreira (1986), autor do Dicionário Aurélio, o termo cultura “pode 
ser definido como um complexo dos padrões de comportamento, das 
crenças, das instituições, das manifestações artísticas e intelectuais 
transmitidos coletivamente, e típicos de uma sociedade”.

Para ampliar ainda mais o seu entendimento sobre cultura, o soció-
logo Pedrinho Guareschi (1992) afirma que cultura é toda ação do 
homem sobre a natureza. Para ele, o povo foi construindo sua cultura 
conforme suas circunstâncias e que cultura é a identidade fundamen-
tal de um grupo humano, portanto, é a alma de um povo.

Partindo dessas noções, fica mais evidente a compreensão de que cultu-
ra é a forma de se expressar de um povo e está relacionada a tudo que 
diz respeito aos interesses humanos. Sendo assim, podemos entender 
que cultura é tudo o que resulta da criação e do cuidado humano.

Se cultura é tudo o que resulta da criação humana, ela está relaciona-
da com o que podemos chamar de patrimônio cultural e é nesse sen-
tido que você deve entender que a nossa cultura deve ser preservada 
e valorizada, porque é com ela que expressamos nossa identidade e 
nossas diferenças em relação a outros povos. 

Você deve estar-se perguntando. O que é patrimônio cultural? Como 
se forma?

De acordo com Martins (2011), o patrimônio cultural faz recordar o 
passado [...] daí a relação com o conceito de memória social. A me-
mória social legitima a identidade de um grupo, recorrendo, para isso, 
do patrimônio. 

 Vamos entender melhor como se configura o patrimônio cultural con-
forme o que preceitua o artigo 216 da Constituição Federal de 1988:

Constituem patrimônio cultural brasileiro os  bens  de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos for-

madores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de 
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expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações 

e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, ar-

queológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Parágrafo 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, pro-

moverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inven-

tários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras 

formas de acautelamento e preservação. 

Parágrafo 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, 

na forma da lei.

Você teve a oportunidade de verificar que o patrimônio cultural, devi-
do ao seu valor próprio, é considerado na Constituição Federal como 
elemento de interesse relevante para a preservação da identidade e 
da cultura do nosso povo. O patrimônio cultural é assim classificado:

1. Patrimônio material: formado por um conjunto de bens culturais 
de ordem arqueológica, paisagística e etnográfica; histórica; belas artes; 
e das artes aplicadas, tais como: um monumento em praça pública, 
uma cidade, uma igreja, uma obra de artes plásticas, um conjunto ar-
quitetônico, um palácio, um forte.  No Brasil há muitas cidades, grutas 
e igrejas que estão entre os bens materiais que compõem o nosso pa-
trimônio, como as cidades de Ouro Preto e Congonhas que ficam no 
estado de Minas Gerais. Fazem parte do patrimônio material de Con-
gonhas as belíssimas imagens esculpidas em cedro e em pedra-sabão 
pelo grande artista barroco Antônio Francisco Lisboa, conhecido como 
Aleijadinho. São dele as famosas imagens de doze profetas em tama-
nho real que recebem visitação de pessoas de todos os lugares tanto 
daqui quanto do exterior. 

A imagem da página lado ilustra o Teatro Amazonas localizado em 
Manaus, construído em 1896 durante o ciclo da borracha e conside-
rado hoje como um bem material do  patrimônio histórico brasileiro. 
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2. Patrimônio imaterial: estão relacionados aos saberes, às formas 
de expressão, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser 
das pessoas, às ideias, às concepções de realidade, às produções ar-
tísticas; além de símbolos, valores, pensamentos, religião, costumes, 
instituições que fazem parte da cultura. São exemplos de patrimônio 
imaterial: uma peça de teatro, uma festa popular, uma banda de mú-
sica, um coral, uma receita de culinária, as lendas e outras tradições.

Agora que você compreendeu o que é e como se forma o patri-
mônio cultural que nos identifica enquanto grupo social, para 
ampliar o seu conhecimento, relacione em duas colunas os patrimônios 
materiais e imateriais que fazem parte da sua cultura local ou regional. 
Procure identificar as manifestações culturais que estão presentes no 
jeito de ser e de viver da comunidade local, nos costumes, nas tradi-
ções. Este exercício lhe trará informações importantes para auxiliar na 
sua atuação futura como técnico em educação.  Anote todos os resulta-
dos em seu memorial.

Continuando o nosso estudo e diante do que você já leu, podemos 
dizer que a cultura é um processo acumulativo de saberes, é a heran-
ça social da humanidade. Homens e mulheres, ao criar e transformar 
a realidade, são afetados por essas transformações e constroem sua 
identidade, sua personalidade e sua maneira de ver, pensar e sentir o 
mundo. Logo, não há cultura sem o humano, como não há humani-
dade sem que haja cultura.

Teatro Amazonas - Manaus
Fonte: Portal Brasil                                                         
Foto: Delfim Martins
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Calvino (1995) nos convida a seguinte reflexão:

Quem somos nós? Quem é cada um de nós senão uma combinação 

de experiências, informações, leituras e imaginações? Cada vida é 

uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma 

amostragem de estilos, em que tudo pode ser continuamente re-

mexido e reordenado de todas as maneiras (CALVINO,1995, p. 138).

Essa reflexão nos remete ao pertencimento de um grupo. Quando 
nascemos, já encontramos uma sociedade estruturada com regras, 
valores, filosofias, costumes, verdades, idioma, religiões etc. Então, 
aos poucos, vamos assimilando – isto é, conhecendo e aprendendo 
– tudo o que a sociedade nos ofereceu.  Chamamos esse processo 
de socialização e é o que acontece no meio de grupos sociais a que 
pertencemos: a família, a escola, a religião etc.

Então, é certo que, de forma geral, o jeito de ser das pessoas que estão 
convivendo com você apresenta características comuns, que as tornam 
semelhantes entre si e diferentes de pessoas de outras culturas.

Trabalhar a cultura é trabalhar com a revolução do próprio homem: 
sua construção, continuidade e percepção. A cultura faz com que você 
se olhe no espelho e se reconheça como o próximo, como o outro, 
como o diferente, como o igual, trabalhando sempre nas múltiplas 
possibilidades.

Você já percebeu que não vivemos em uma sociedade homogênea, 
que há diferenças entre as culturas? Toda produção cultural está su-
jeita a uma avaliação que depende da posição do grupo a que ela 
pertence. Por isso, vamos apresentar a você o que diferencia a cultura 
erudita da cultura popular e da cultura de massa.

1.1 Cultura erudita
Vamos falar agora sobre cultura erudita ou cultura da elite.

Quem produz a chamada cultura erudita são as pessoas que fazem 
parte de uma elite social, econômica, política e cultural e seus conhe-

Erudito significa ter instrução 
vasta e variada, adquirida, 

sobretudo, pela leitura.
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cimentos são provenientes do pensamento científico, dos livros, das 
pesquisas universitárias ou do estudo em geral.

De acordo com Chauí (1993, p. 49), “a elite está no poder, acredita-
-se, não só porque detém a propriedade dos meios de produção e o 
aparelho do Estado, mas porque tem competência para detê-los, isto 
é, detém o saber”.

O pensamento da autora nos faz refletir sobre a cultura erudita e nos 
remete a seguinte indagação: para cada classe social há um tipo de 
cultura? O fato é que a diferença entre a cultura da elite e a cultura do 
povo é real, mas uma não anula a outra. Elas podem coexistir, sem que 
uma ou outra precise desaparecer.                                                                                                                                    

Podemos dizer, também, que a cultura erudita pode vir da produção 
acadêmica, centrada no sistema educacional, sobretudo na universi-
dade, produzida por uma minoria de intelectuais.

Você, com certeza, já ouviu expressões assim: “José gosta de música 
erudita”, “Maria tem uma linguagem erudita...”

Quando ouvimos dizer que fulano é erudito, significa que essa pessoa 
é dotada de muitos conhecimentos da cultura científica, da arte musi-
cal, da pintura, da literatura, do teatro, enfim, de todas as expressões 
culturais da elite.

É importante salientar que, nos dias de hoje, muitas pessoas, embora 
não sejam da elite, podem ter cultura erudita adquirida por meio da 
formação educacional e das diferentes formas de informação e comu-
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nicação.  A escola tem sido a grande responsável por essa mudança 
visto que a educação atual é universal por força de lei, estendida, 
portanto, a todos os brasileiros e não só à elite, como em outros tem-
pos. A aquisição desse tipo de cultura depende do interesse de cada 
cidadão, de como ele se empenha para a sua formação e de como a 
escola trabalha essas questões.

Você deve estar pensando: quer dizer que nem todas as pesso-
as têm acesso à cultura erudita?

É verdade. Muitas pessoas que moram nos rincões do Brasil têm difi-
culdades de ter acesso aos bens culturais, a não ser que se desloquem 
para os centros urbanos, o que nem sempre é possível.

O conhecimento erudito sempre esteve em oposição ao conhecimen-
to da maioria da população.

Os cidadãos com maior poder aquisitivo têm melhores oportunidades 
de consumo de bens culturais: educação de qualidade, bons livros e 
revistas, concertos musicais e outros espetáculos, acesso à internet 
etc. As camadas populares nem sempre têm possibilidades de partici-
par da cultura erudita, nem a produzindo, tampouco a consumindo.  
Assim, também em relação à cultura, fica fácil compreender as desi-
gualdades existentes na sociedade.

1.2 Cultura popular
Falar de cultura popular é bem mais fácil. Ela está mais acessível, mais 
próxima de nós, pois a cultura popular aparece associada ao povo. Ela 
não está ligada ao conhecimento científico. Pelo contrário, diz respei-
to ao conhecimento do povo, ao senso comum.

Muitas vezes, a cultura erudita, isto é, a cultura das classes domi-
nantes, não é necessariamente tão diferente da cultura popular. Lem-
bremos, por exemplo, que, nos últimos 2 mil anos, o Cristianismo 
foi praticado por dominantes e dominados; a língua portuguesa (sem 
tocarmos na questão da alfabetização) é falada em todo o Brasil; o 
futebol é praticado e apreciado em todas as classes sociais. O mesmo 
fato ocorre com outros elementos de nossa cultura.
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Certas manifestações culturais 
agradam mais a determinadas 
parcelas da população do que 
a outras. Há cantores popu-
lares que, em certas regiões, 
são verdadeiros fenômenos 
de bilheteria e que em outras 
são completamente desconhe-
cidos.  Até mesmo quando se 
apresentam em outros palcos 
podem não agradar tanto, ou 
não agradar em nada. O im-
pacto dessas produções cultu-
rais em populações diferentes 
pode ser influenciado pela mídia em áudio e vídeo, mas vamos de-
senvolver esse ponto melhor no próximo tópico quando abordarmos 
a cultura de massa.

Entendemos que a cultura popular manifesta a identidade de 
um povo. É a sua marca, porque forma elementos que a di-
ferenciam dos demais. Se alguém cai no samba, temos uma 
imagem viva do Brasil; se vemos um casal dançando o tango, 
estamos na Argentina; mas se ouvimos um fado, já estaremos 
mais longe: chegamos a Portugal!

Nas unidades mais adiante, vamos detalhar a riqueza da nossa diversi-
dade cultural e do nosso folclore e percorrer cada região deste nosso 
grande Brasil, bonito de se ver.

Objetivando dar um foco maior à temática da cultura popular, 
você poderia descrever algumas atividades culturais mais pre-
dominantes em sua região? Quais são as instituições culturais 
(igrejas, escolas, clubes etc.), quem são os agentes promotores de cul-
tura, isto é, as pessoas mais conhecidas que produzem e fomentam a 
arte e a cultura em sua cidade e nos municípios vizinhos? As respostas 
obtidas com esta pesquisa  o ajudarão a fazer um mapeamento das 
atividades e agentes existentes na sua cidade, para que, quando for 
planejar suas ações na escola, você possa usar essas informações. Por-
tanto, anote tudo em seu memorial.
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A arte popular do século XVIII – com suas cantigas, danças, poemas 
e histórias registradas pelos estudiosos – é bem diferente de outras 
formas da moderna arte popular. Isso se deu em função das artes 
populares possuírem uma dinâmica de transformação vertiginosa, 
principalmente após o advento dos meios de comunicação de massa 
que teve impulso após o desenvolvimento industrial. Convivemos com 
novas artes, como o rap, o hip hop e o grafite, que acontecem nas 
periferias dos grandes centros urbanos, especialmente em São Paulo 
e no Rio de Janeiro.

É necessário ter em mente que, apesar das transformações estimula-
das pelos variados veículos de comunicação, a cultura popular produ-
zida nos espaços rurais, de maneira especial nos mais isolados, sofre 
interferências menores. Isso não significa que a própria comunidade 
não a atualize diante das próprias necessidades ou por outras influên-
cias no decorrer do tempo. Dessa maneira, se sua escola está inserida, 
ou atende a uma comunidade rural, provavelmente as manifestações 
culturais locais serão diferentes da população urbana e esse aspecto 
deve ser valorizado no seu planejamento.

Geralmente, a cultura e a arte desenvolvidas no âmbito rural se di-
ferenciam da urbana, na medida em que utilizam elementos tecno-
lógicos característicos, ou seja, a comunidade produz sua cultura a 

A arte do grafite de Eduardo Kobra em 
homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer
Imagem retirada do site: 
http://popnotesblog.wordpress.com/2013/03/03/pop-cult-o-
-artista-kobra-faz-grafite-gigante-em-homenagem-a-oscar-
-niemeyer/

Atualmente o grafite é 
considerado como forma de 
expressão artística incluída 
no âmbito das artes visuais 

muito presentes nos espaços 
públicos, mas por muito tempo 

foi visto como contravenção.  
O senso comum costuma 

confundir pichação e grafite. 
Pichação é entendida em um 

nível de confrontação violenta 
e provocação da autoridade  

em que o praticante quer ser 
conhecido dentro de seu grupo 

através de sua marca. Já o 
grafiteiro almeja visibilidade e 

reconhecimento como artista pela 
sociedade. Para evitar o problema 

da pichação, uma solução 
encontrada pelo poder público 
e sociedade sobre o assunto é 

transformar em telas de arte  os 
muros de escolas, de edifícios, 

paradas de ônibus, dentre outros 
espaços que permitem este tipo 

de inscrição.  È por isso que você 
vê em muitas cidades do Brasil a 

presença dessas artes.
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partir de processos simples, centrados na corporalidade, no uso das 
mãos, organizam e controlam sua produção, o tempo, e é justamente 
por este motivo que resistem um pouco mais às transformações, que 
ocorrem com muito mais frequência e rapidamente nas cidades. 

Neste aspecto, é importante você saber que as fronteiras entre cultura 
popular e cultura de massa estão relacionadas com a mídia. A mí-
dia pode transformar cultura popular e cultura erudita em cultura de 
massa.  A indústria cultural não só fabrica e vende produtos concretos 
para um público generalizado, mas vende também uma ideologia. 
Oliveira (2001) assim se pronuncia sobre o assunto:

A cultura de massa para divulgar produtos culturais de diferentes ori-

gens (erudita ou popular) possibilita o seu conhecimento por diferentes 

camadas sociais, criando também um campo estético próprio e atraente 

voltado para o consumismo generalizado da sociedade (OLIVEIRA 2001, 

p. 158).

Para entender melhor as transformações na cultura popular, veja o 
que dizem Domeninich e Casseano a respeito do hip hop: 

O hip hop é um conjunto de manifestações culturais: um estilo musical, 

o rap; uma maneira de apresentar essa música em shows e bailes que 

envolvem um Dj e um MC; uma dança, o break; e uma forma de expres-

são plástica, o grafite. Também cabe, portanto, a caracterização do hip 

hop como uma cultura de rua, que é o conceito mais utilizado pelos 

seus próprios integrantes. Embora os hip hoppers também aceitem a 

idéia de movimento social, quando solicitados a responder “o que é o 

hip hop”, a primeira definição que surge é “uma cultura de rua forma-

da por três elementos artísticos: o break, o rap e o grafite (DOMENI-

NICH E CASSEANO apud FOCHI, 2012, p. 30). 

Para que você possa compreender melhor a arte do grafite, 
observe se existe na sua cidade paredes e/ou muros pintados 
com esta técnica.  O que as imagens visuais representam? Essa 
observação vai suscitar curiosidade que poderá resultar em ideias para 
atuar no seu campo profissional futuramente, ou seja, é uma forma 
de manifestação cultural que pode ser interessante para os alunos na 
escola. Você pode até fotografar. Anote no seu memorial todas as suas 
percepções.
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Continuando nossa leitura sobre cultura popular, faz-se necessário sa-
lientar que ela pode, ao mesmo tempo, ser conservadora e inovadora, 
no sentido em que é ligada à tradição, mas incorpora novos elemen-
tos culturais. Muitas vezes, a incorporação de elementos modernos 
na cultura popular pode transformá-la demais. Neste caso, corre-se o 
risco de descaracterizá-la. Algumas festas tradicionais transformam-se 
em espetáculos para turistas. É o caso do carnaval do Rio de Janeiro e 
do bumba-meu-boi de Parintins, no Amazonas. Mas isso é importante 
para desenvolver o turismo, uma das indústrias que contribuem para 
o crescimento econômico e social do Brasil, sobretudo no Nordeste, 
região de grande potencial turístico.

Outro exemplo é a comercialização de produtos da arte popular. Na 
verdade, tanto a modernização das festas tradicionais quanto a am-
pliação do comércio de artesanato são estratégias modernas de pre-
servar e desenvolver a cultura popular. Com isso, os produtores de 
arte popular ampliam seu mercado e melhoram sua qualidade de vida.

Apesar de o turismo - e seus desdobramentos, como a comerciali-
zação de produtos da arte popular - ser relevante para o desenvolvi-
mento econômico da região, o mesmo não deve ser tratado como o 
elemento mais importante, tampouco como a única justificativa para 
se manterem certas práticas culturais, dado que a cultura é produzida, 
inicialmente, para atender a demanda sensível, simbólica e identitária 
da comunidade que a produz. Ao transformá-la em produto a ser con-
sumido pelo público de visitantes, ao transformá-la em mercadoria, 
observamos que a preocupação se desloca apenas para os benefícios 
econômicos, esquecendo-se do objetivo primeiro dessas manifesta-
ções e o argumento em prol de sua preservação torna-se vazio e sem 
relação com os seus produtores. 

Dessa maneira, é importante que o planejamento de atividades cultu-
rais na escola contemple e estimule reflexões que possibilitem reinserir 
a arte e a cultura popular no seu contexto social e histórico, de modo 
que o turismo torne-se de fato um instrumento de valorização com-
prometido com a afirmação da comunidade para si mesma.  
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1.3 Cultura de massa 
Agora vamos apresentar a você a temática “cultura de massa”, que 
teve início no século XX, provocada pelo desenvolvimento industrial 
dos meios de comunicação e pelo crescimento urbano, como já men-
cionamos há pouco.

Imagine as pessoas deixando suas terras e indo para as cidades em 
busca de melhores condições de vida. Imagine que no lugar onde mo-
ravam não existia televisão, cinema e nem as modernas tecnologias 
audiovisuais, que você estudou no caderno 11. O que faziam para se 
divertir? Com certeza, divertimento não faltava.

Vamos pensar em um passado mais distante ainda, em que a cultura 
erudita era oferecida somente aos filhos da aristocracia e aos poucos 
que conseguiam se aproximar das elites. A cultura popular, ao contrá-
rio, era transmitida e vivenciada pela grande maioria da população: 
os servos, os camponeses, os escravos, os trabalhadores braçais, os 
escravos, os pobres. Ao lado da medicina clássica existia a medicina 
popular. Ao lado do teatro erudito, o teatro popular, os contadores 
de histórias. A mesma coisa podemos dizer em relação à literatura, da 
existência dos livros impressos, como manifestações literárias das eli-
tes, e dos livretos de cordel, que constituíam uma literatura do povo.

Hoje, a maioria da população vive nos centros urbanos. Por isso, os 
setores sociais da cultura popular aproximam-se geograficamente dos 
setores da cultura erudita. São as diferentes classes sociais vivendo 
relativamente no mesmo espaço e usufruindo da cultura de massa. Ela 
funciona como uma ponte entre a cultura erudita e a cultura popular 
e se direciona para um público abstrato e homogêneo.

No Caderno 10 – Teorias da comunicação, você leu sobre a comuni-
cação de massa? Pois bem, não vai ser difícil fazer a relação com a 
cultura de massa. Mas vamos retomar alguns conceitos gerais.

Você também leu sobre a indústria cultural, que transforma conheci-
mentos, valores e gostos em mercadoria. Cultura de massa é a grande 
variedade de produtos que abrange os setores mais diversos: moda, 
lazer, cinema, esportes, televisão, rádio, jornais, revistas, espetáculos 
públicos, danças, literatura, música, enfim, tudo o que influencia o 
estilo de vida da sociedade, tendo como objetivo a obtenção de lucro. 

Aristocracia é um tipo de 
organização social e política em 
que o governo é monopolizado 
por uma classe privilegiada 
(FERREIRA,1986).
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Por isso, a cultura de massa também pode ser chamada de indús-
tria cultural, desenvolvida para um público generalizado, de diferen-
tes camadas socioeconômicas, conforme o entendimento de Oliveira 
(2001).

Para Oliveira (2001), esse mercado constitui a chamada sociedade 
de consumo, pois a  indústria cultural não só fabrica e vende produ-
tos concretos, mas vende também, ideias, visões de mundo, desejos, 
tais como vestir-se como os artistas das novelas, imitar a linguagem e 
comportamentos deles, o que por um lado pode ser saudável, mas por 
outro pode  gerar  influências que contribuem para a descaracteriza-
ção de um povo. Isso faz com que as pessoas acreditem e vivam numa 
realidade que não é a delas. Por exemplo, a maioria das novelas de 
televisão tem cenários e personagens de cidade grande, especialmen-
te do Rio e São Paulo, com realidades muito diferentes do que ocorre 
nas povoações e nos centros urbanos do interior do país.

Não é interessante pensar que a cultura pode ser vendida? 
Mas quando tudo isso começou?

Outro aspecto  sobre o qual devemos refletir é  o desenvolvimento 
tecnológico na cultura.  Antigamente, uma obra de arte era conhecida 
apenas por uma pequena parcela da população.  Com o desenvolvi-
mento da tecnologia, tornou-se possível reproduzir obras de arte em 
escala industrial.
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Hoje, quando falamos em Monalisa, todo mundo já consegue imagi-
nar a pintura famosa de Leonardo da Vinci, cujo original se encontra 
no Museu do Louvre em Paris.  Acontece que hoje é possível reprodu-
zir a imagem de qualquer obra de arte em grande escala e elas estão 
em livros, na internet, na televisão, nos jornais.

Acesse o site http://www.sabercultural.org/templa-
te/obrasCelebres/LeonardoDaVinciMonaLisa.html ou 
http://www.louvre.fr/ para conhecer um pouco sobre a 
obra de Leonardo da Vinci. Registre no seu memorial o que te chamou 
mais atenção sobre o que leu sobre o artista e sobre o que viu na ima-
gem. Aproveite a visita para apreciar a pintura intitulada Monalisa.

A indústria do disco reproduz em larga escala, ainda que não sejam 
apreciadas e, portanto, não sejam consumidas por qualquer pessoa, 
as obras de Beethoven, Chopin, Wagner, Mozart, Strauss ou Schu-
bert e muitos outros compositores considerados eruditos.  A indús-
tria editorial promoveu a produção em massa de Dante, Shakespeare, 
Voltaire, Dumas, Eça de Queiroz, Machado de Assis, Jorge Amado e 
tantos outros escritores. Hoje, é possível reproduzir em milhares de 
exemplares os quadros de Dali, Picasso, Da Vinci, Monet, Casanova, 
Renoir e outros. Mais dinâmicos ainda, a televisão, o cinema e a in-
ternet diariamente estão divulgando notáveis obras de arte e cultura, 
antes inacessíveis ao grande público.

Mesmo produzidos em escala industrial, nem todos os produtos da 
cultura erudita são acessados com facilidade, pois exigem, na grande 
maioria das vezes, conhecimentos prévios que não são frequentemen-
te explorados nas disciplinas escolares.

Você, como técnico de multimeios, em parceria com a escola, pode 
possibilitar um primeiro contato com essas obras. Uma boa opção é 
procurar a comunidade acadêmica e convidá-la para auxiliá-lo através 
de palestras, debates, entre outras alternativas.

O que você pensa de tudo isso? A cultura de massa é benéfica 
ou é prejudicial? Por quê?
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O processo da globalização da economia e a intensificação do 
uso das tecnologias da informação e da comunicação influen-
ciaram diretamente na identidade cultural particular do homem 
pós-moderno como forma de facilitar o consumo de bens cul-
turais. Nos últimos anos, a substituição do vídeo-cassete pelo 
DVD e da fita k-7 pelo CD aconteceu de forma acelerada e, junto 
com esse consumo, entrou em cena a  indústria paralela que 
tem como base a pirataria  (reprodução não autorizada) de pro-
dutos culturais que chegam às mãos da população por um valor 
menor que o vendido no mercado legal. No Brasil,  houve um 
crescimento considerável da produção de cópias falsificadas.  
Atualmente, cerca de 40% dos discos distribuídos no mercado 
nacional, por exemplo, são falsificados , o que constitui  crime 
contra os direitos autorais. Adorno e Horkheimer citam que “os 
produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até 
mesmo os distraídos vão consumi-los abertamente’’ (HORKHEI-
MER, ADORNO, 1985, p.119).  Com base nos conceitos estudados 
nesta unidade, como você vê as relações entre indústria cultural 
e cultura popular e erudita?  A indústria cultural facilita o acesso 
à cultura, no sentido de compreendê-la ou só está preocupada 
com o consumo de produtos culturais?  Que relações você pode 
estabelecer entre indústria cultural, cultura de massa e reprodu-
ção não autorizada de produtos culturais (pirataria)?

Agora que estamos chegando ao término da unidade, para se-
dimentar sua aprendizagem, em seu memorial, faça um qua-
dro comparativo das características da cultura “erudita”, da 

cultura “popular” e da cultura “de massa”, conforme apresentadas 
anteriormente. Você também poderá pesquisar em outras fontes, para 
ampliar sua percepção sobre as diferenças e relações entre esses dife-
rentes tipos de cultura. Além disso, com base nessa comparação, você 
terá condições de entender o valor de cada uma na educação escolar, na 
medida em que poderá valorizá-las diferentemente nas propostas pe-
dagógicas, já que manifestam diferentes perspectivas sobre a educação.
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       RESUMO
Ao concluir essa unidade, você deve ter compreendido que desde os 

momentos mais remotos da história da humanidade, a cultura sem-

pre esteve presente na vida do homem, seja pela forma de se expres-

sar, seja pela forma de compreender o mundo e de se relacionar com 

ele.  Deve ter entendido ainda que, por mais tradicionais e arcaicos 

que sejam, os povos possuem sua própria cultura, cujos conhecimen-

tos adquiridos são passados às gerações  seguintes por meio de uma 

memória coletiva resultante de toda uma experiência anterior. Assim, 

vão preservando e transformando suas tradições, crenças e valores. 

Essa relação com a cultura permite ao homem a capacidade de pro-

duzir uma infinidade de bens materiais e imateriais que formam 

um patrimônio que nos identifica como pertencentes a uma nação 

ou a grupo social.  Dessa forma, podemos dizer que a cultura é um 

processo acumulativo de saberes, é a herança histórica e social da 

humanidade.        

        

Você viu ainda que não vivemos em uma sociedade homogênea e 

que há diferenças entre as culturas. Essas diferenças dependem da 

posição social de cada grupo  cujas particularidades estão expressas 

na cultura erudita, privilegiada pelos meios acadêmicos e pela elite; 

na cultura popular que  se contrapõe à cultura erudita, classificada 

como não oficial, subalterna, inculta, baseada em valores práticos e 

originais que dão sentido à existência e que está associada ao povo 

por meio da dança, da música, da religião dentre outros; e na cultura 

de massa que teve impulso a partir do desenvolvimento industrial 

com a variedade de produtos nos setores da moda, do cinema, dos 

esportes, da mídia em geral, da dança, da literatura, da música, den-

tre outros e que, segundo Fernandes (2010), acaba submetendo as 

demais culturas a um projeto comum. 





Unidade 2

Breve Histórico da 
Formação Cultural 
do Brasil
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Na unidade anterior, você pôde compreender que a cultu-

ra está relacionada à identidade de um povo, evidenciada 

por meio de suas tradições, hábitos, crenças, expressões e 

formas de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. 

Isso se dá através do processo acumulativo de saberes 

construídos e preservados ao longo dos tempos. Agora, 

vamos abordar a questão da história da cultura no Brasil e 

gostaríamos de lhe possibilitar  um melhor entendimento 

dos movimentos artísticos que a influenciaram. 

Em primeiro lugar, você deve notar que não é possível falar da di-
versidade das manifestações culturais do nosso Brasil sem falar dos 
marcos históricos, dos habitantes que já estavam aqui quando da 
chegada dos conquistadores europeus, dos colonizadores e dos que 
chegaram aqui como escravos.

A história já nos indicou que há mais de quinhentos anos estas terras 
tropicais surpreenderam os conquistadores europeus. E não surpreen-
deram apenas pela exuberância da Mata Atlântica que cobria gran-
des extensões da costa, mas também pela nudez, pelos costumes e 
rituais dos indígenas, cuja cultura indicava uma intensa relação com 
a natureza, que os europeus já haviam perdido. É bem provável que 
os colonizadores não tenham compreendido tal diferença por acre-
ditarem na superioridade de sua cultura e hábitos, característicos da 
civilização europeia e pelos interesses mercantilistas, que trouxeram o 
extermínio e a escravização de muitos índios, além da destruição de 
nossas florestas. 

Aos habitantes daqui tentou-se impor uma educação e o padrão de 
comportamento característico da cultura europeia. Esse processo ocor-
reu principalmente por meio das ações dos padres jesuítas, que vieram 
com os colonizadores, trazendo consigo ainda os ideais iluministas.

Como temos poucas fontes escritas sobre essa época, antes do “des-
cobrimento do Brasil”, entre aspas, é claro, podemos dizer apenas 
que os estudos e as pesquisas nesta área têm crescido muito, princi-
palmente por meio de fontes arqueológicas, constituídas de restos 
de construções, artefatos, utensílios e fósseis humanos.  

Esses estudos realizados com base nas fontes arqueológicas encon-

Marcos históricos se referem a 
acontecimentos que marcam um 
certo momento histórico de uma 

nação e  provocam  mudanças nos  
aspectos sociais,  econômicos, 
políticos,   religiosos, culturais  

dentre outros. A Proclamação da 
República, por exemplo, é um 

marco histórico.

O termo arqueológico refere-
se ao estudo de antiguidades, 

especialmente do período 
pré-histórico (FERREIRA, 1986). 
Em outras palavras, trata-se da 

ciência que estuda as sociedades 
humanas extintas por meio dos 
vestígios materiais produzidos e 

utilizados no passado.
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tram dificuldades adicionais, devido ao fato de que os habitantes do 
Brasil, tanto os pré-históricos quanto os da época do descobrimento, 
salvo raras exceções, eram nômades e, portanto, não construíam ci-
dades permanentes, dificultando, assim, a compreensão plena sobre 
seu modo de viver. 

Há também o estudo das línguas faladas e das tradições orais e cul-
turais dos povos indígenas, muitas delas mantidas até hoje, sendo 
fontes igualmente importantes para a nossa compreensão da cultura 
pré-descoberta e, porque não dizer, da cultura brasileira pré-histórica, 
pois sabe-se através de estudos, principalmente de  pinturas rupes-
tres e fósseis humanos, que nossas terras já eram habitadas há mais 
de 11.500 anos. Desse período, foi encontrado, próximo à região de 
Lagoa Santa – MG, o fóssil humano da pré-história brasileira mais 
importante que pertenceu a uma mulher.  O fóssil recebeu o nome de 
Luzia e é considerado o fóssil mais antigo das Américas.  Os vestígios 
e as pinturas rupestres descobertas em São Raimundo Nonato, no 
Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí com cerca de 15 mil anos, 
comprovam a presença humana na nossa pré-história. 

         
Você considera que o descobrimento do Brasil ocorreu real-
mente quando os portugueses chegaram aqui?

Talvez você não saiba, mas quando os europeus chegaram ao lito-
ral brasileiro, encontraram nativos com uma agricultura diversifica-
da, com o cultivo de mandioca, milho, feijão, abóbora, batata-doce, 
amendoim etc.

Acesse os sites abaixo para 
conhecer mais sobre este assunto: 
http://veja.abril.com.
br/250899/p_080.html Luzia 
Fóssil
 
http://www.lagoasanta.com.
br/homem/o homem de lagoa 
santa
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Eles não conheciam animais como o cavalo, o porco e a vaca. O con-
sumo de proteína animal vinha da pesca e da caça. Tinham definidas 
suas regras sociais e políticas, como as estabelecidas para os casamen-
tos, as celebrações religiosas, as alianças, as guerras e as migrações.

Com o tempo, algumas coisas foram mudando. A história mostra-nos 
o quanto estes primeiros habitantes sofreram: aldeias inteiras destru-
ídas, povos massacrados e escravizados. Tinham duas escolhas: sub-
meter-se ou resistir. Isso significava aderir a uma nova sociedade, in-
teiramente diferente da sua, ou opor-se a ela;preservar suas tradições, 
crenças e ritos seculares ou submeter-se aos costumes, aos valores e às 
doutrinas do mundo cristão europeu, apresentado a eles como único 
e verdadeiro.

Você deve estar-se perguntando: eles só tinham estas duas opções? 
Não. Certos grupos conseguiram enxergar uma terceira opção: fugir 
para regiões cada vez mais distantes dos núcleos formados pelos co-
lonizadores. 

Para os colonizadores, contudo, não bastavam os indígenas como 
mão de obra; na segunda metade do século XVI, os africanos come-
çaram a ser trazidos para o Brasil.  

Esses povos, por sua vez, trouxeram uma cultura rica e diversificada.

Com o crescimento da população, originária de países e raças diver-
sas, as culturas mesclaram-se e enriqueceram-se. Passados mais de 
dois séculos da conquista, no Brasil colônia, a vida cultural dispunha 
de uma curiosa combinação de estilos e influências artísticas, literárias 
e religiosas. Naquele período, a arquitetura barroca teve sua plena 
expressão no estilo ornamental, suntuoso e rebuscado, cujos estilos 
serão apresentados a você, a seguir.

2.1 As Influências Artísticas e Culturais
2.1.1 O Barroco
O estilo barroco foi o que predominou no século XVII, mais especi-
ficamente na região mineradora. As manifestações artísticas tinham 
suas marcas na arquitetura barroca e foram expressas num primeiro 
momento nas construções de capelas e igrejas que eram decoradas 
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com entalhes em madeira cobertos de ouro e os tetos recebiam pin-
turas retratando imagens bíblicas. Seus interiores eram ornamentados 
com esculturas de santos, belíssimos altares com anjos, colunas bem 
trabalhadas e outros elementos.

A arquitetura barroca se caracteriza, no geral, pelo uso de plantas di-
nâmicas, complexas e geralmente irregulares, optando na maioria das 
vezes por figuras ovais, paredes côncavas e convexas. Suas fachadas 
apresentam-se “movimentadas”, com curvas diferentes, de forma a 
dar destaque à área central.  

“As espirais e curvas do estilo barroco tinham passado a dominar o 

layout geral e os detalhes decorativos  [...] (os edifícios barrocos ti-

nham) um excesso de ornamentação e são teatrais [...]. Borromini (por 

exemplo) [...]queria justamente que a igreja tivesse um ar festivo que 

fosse uma construção repleta de esplendor e movimento” (GOMBRICH, 

1989, p. 344-5).

É importante você saber que a arte barroca não pode ser compreen-
dida como um fenômeno puramente histórico. O termo está ligado 
também à história da arte, da literatura e da história. O barroco deu 
início à arte no Brasil e predominou do século XVIII até o início século 
XIX.  Abaixo estão algumas imagens que retratam a arte barroca na 
Igreja de Bom Jesus de Matosinhos - Congonhas do Campo, Minas 
Gerais, cujo santuário foi declarado como Patrimônio Mundial pela 
Unesco como um dos maiores tesouros da arte barroca.

Os dois maiores artistas 
do barroco mineiro 
foram Antônio Francisco 
Lisboa, conhecido como 
Aleijadinho, e Manoel da 
Costa Ataíde, conhecido 
como Mestre Ataíde, que 
era um exímio pintor, 
entalhador, arquiteto, 
músico e professor 
de arte. Por serem 
mulatos, não podiam 
frequentar as igrejas que 
ornamentavam, pois quem 
as frequentavam eram as 
irmandades de brancos.

Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos/Congonhas do Campo - MG 
Foto:Graça Pimentel, 2012.
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2.1.2 O Arcadismo
No século XVII, tivemos o Arcadismo em contraposição ao Barroco, no 
qual sobressaía uma tendência mais simples, racional e clara, expres-
sando as críticas iluministas ao clero, à nobreza e ao sistema colonial. 

O Arcadismo foi um movimento de insubordinação ao Barroco deca-
dente. No Brasil, o rompimento com a estética  barroca começou com 
a publicação de obras literárias de Cláudio Manuel da Costa, em 
1768.

Talvez você se esteja perguntando: por que nos estamos reportando a 
fatos da história brasileira? A resposta é muito simples. Quando o re-
metemos  a acontecimentos históricos, é para que compreenda como 

Representação dos Passos da Paixão de Cristo / Congonhas do Campo - MG
Foto: Graça Pimentel, 2012

Esculturas de Aleijadinho em Cedro e Pedra Sabão.
Foto: realizada pelo Argentino Horácio Coppola em 1945
Fonte: link http://casa.abril.com.br/materia/mostra-traz-fotos-de-obras-de-aleijadinho-clicadas-por-argentino 

O Iluminismo foi um movimento 
intelectual surgido na Europa, 

em torno da crença no poder da 
razão. Os iluministas entendiam 

que a razão iluminaria a vida 
humana, mergulhada nas trevas 

da superstição e do misticismo da 
Idade Média.
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esses movimentos influenciaram a formação da nossa cultura. 

Bem, explorando mais um pouco o assunto, a transferência da corte 
portuguesa para o Brasil (1808) e a posterior independência do país 
(1820) trouxeram uma nova tendência cultural. Fundou-se a Imprensa 
Régia que deu impulso à produção e à distribuição de livros e jornais.

Para aproximar a Europa cultural e secular do jovem país exótico e sem 
desenvolvimento, que era o Brasil, dom João VI preocupa-se com a 
formação de uma elite cultural e artística em nosso país. Com isso, em 
1816, chega ao Brasil a Missão Artística Francesa, que deu novos ru-
mos à arte brasileira. Integravam a Missão, os pintores Jean-Baptiste 
Debret, Nicolas Taunay; os arquitetos Auguste Montigny, Charles La-
vasseur, Louis Uelers e muitos artistas plásticos, como escultores, um 
gravador de medalhas, além de serralheiros, carpinteiros e ferreiros. 
No início, houve reação luso-brasileira  contra os franceses. Brasileiros 
e portugueses preferiam a arte barroca, enquanto os franceses eram 
neoclássicos. 

Veja você que nessa época já havia uma preocupação com a formação 
cultural no país para atender a elite dominante.

2.1.3 O Romantismo
 O século XIX também ficou marcado pela preocupação com a neces-
sidade de se moldar uma nação com pressupostos considerados ideais 
pela elite dominante. Escritores, dramaturgos, pintores e intelectuais 
transformaram a realidade brasileira em objeto primordial de suas 
obras. Na literatura,  o Romantismo foi a expressão desse movimen-
to. Foi nessa época que muitos escritores brasileiros, entre os quais 
alguns eram também políticos, se preocuparam em elaborar e criar, 
através da literatura, uma identidade nacional. Entre esses autores es-
tão José de Alencar e Machado de Assis, este último  interessado em 
produzir uma literatura mais voltada  para o Rio de Janeiro.  

Entre os escritores desse período, José de Alencar é o exemplo mais 
expressivo de político: foi deputado, senador da República e ministro 
da Justiça. Sua obra tem um evidente caráter de formação da identi-
dade nacional.

Machado de Assis, por sua vez, foi um escritor mais universal, intros-

Acesse o site http://www.
infoescola.com/biografias/
jean-baptiste-debret/ para 
conhecer mais sobre o pintor 
Jean-Baptiste Debret.

O Neoclassicismo foi tendência 
dominante na arte europeia entre 
o final do século XVIII e início 
do século XIX. Caracteriza-se 
principalmente pela retomada 
dos valores artísticos gregos e 
romanos.
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pectivo. A literatura machadiana é, também, um retrato histórico e 
psicológico do antigo Rio de Janeiro e de sua sociedade, sem uma 
preocupação mais ampla com o Brasil como um todo. Como fundador 
da Academia Brasileira de Letras e seu primeiro presidente, Machado 
pode ser considerado um político da cultura e das letras.

Ainda no século XIX, podemos destacar  o empenho em se definir a 
identidade brasileira, a partir da criação do IHGB (Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro). Fundado em 1838 por um grupo de intelectu-
ais que pretendiam construir uma História do Brasil, logo após a con-
solidação de nossa independência em relação a Portugal, uma vez que 
esse momento foi marcado por inúmeras revoltas que ameaçavam 
fragmentar o território brasileiro, como a Revolução Farroupilha, a Ca-
banagem e a Sabinada.  Assim,  o objetivo principal dos fundadores 
do IHGB  era consolidar a ideia de nação brasileira. 

Começava então a construção oficial do nosso passado, lembrando 
que toda a história produzida até então sobre o Brasil era uma exten-
são da história de Portugal. Era o momento de se criar uma identidade 
para o país. 

2.1.4 O Modernismo
No começo do século XX, foi destaque, no Brasil, o início da produção 
industrial e a vinda de grande número de imigrantes de países diver-
sos. Como consequência, o país assistiu a um expressivo crescimento 
econômico e a grandes transformações sociais, resultantes do conví-
vio com diferentes culturas. Este período marca o movimento cultural 
do modernismo.

Com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músi-
cos, realizou-se, no Teatro Municipal de São Paulo, no período de 11 a 
18 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna, que visava reno-
var o ambiente cultural e artístico brasileiro, podendo ser considerada 
o marco inicial do modernismo no Brasil.

O que os artistas participantes queriam com o evento era a produção 
de uma arte brasileira afinada com os movimentos de vanguarda que 
aconteciam na Europa, preservando, no entanto, o caráter nacional, 
sem complexos de inferioridade em relação à arte produzida em ou-
tros países mais desenvolvidos.

O romancista José 
de Alencar e o poeta 

Gonçalves Dias foram os 
primeiros a usar o folclore 

na literatura.  Alberto 
Nepomuceno e Alexandre 

Levy foram os pioneiros 
na música e os brasileiros 

Amadeu Amaral, João 
Ribeiro e Afrânio Peixoto, 

os primeiros a reclamar, 
a dar sugestões e a 

insistir para serem criadas 
entidades e programas 

culturais no Brasil.
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A Semana de Arte Moderna de 1922 foi realizada no Centenário da 
Independência do Brasil, numa iniciativa de artistas e intelectuais do 
Rio de Janeiro e de São Paulo, tendo à frente o escritor Graça Aranha 
que, na abertura do evento, pronunciou a conferência “A Emoção Es-
tética na Arte Moderna”, recebida sob aplausos e vaias. Os escritores 
Mário de Andrade e Oswald de Andrade foram os que mais expres-
sivamente representaram o espírito de mudança da Semana de Arte 
Moderna.

Manuel Bandeira, mesmo sem comparecer ao Teatro Municipal de São 
Paulo, provocou vaias e aplausos, com a leitura de seu poema “Os 
sapos”, que faz uma sátira ao Parnasianismo, que era um movimento 
literário de prestígio na época. 

Como você pode ver, o Modernismo surgiu então como um movi-
mento de contestação aos valores artísticos em voga no Brasil, visto 
que as artes eram dominadas pelo estilo europeu. Um grupo de ar-
tistas não concordou e quis mudança.  A Semana de Arte Moderna 
representou, portanto, uma verdadeira renovação da linguagem artís-
tica, na busca de experimentação, na liberdade criadora e na ruptura 
com o passado.

Participaram da Semana da Arte Moderna diversos artistas plásticos: 
Anita Malfatti, Zina Aita, Di Cavalcanti, Victor Brecheret, além dos 
escultores Hildegardo Velloso e Wilhelm Haagvard e dos arquitetos 
Antonio Garcia Moya e Georg Przyrembel. Entre os escritores des-
tacaram-se, Mário e Oswald de Andrade, Menotti del Pichia, Ronald 
de Carvalho e Guilherme de Almeida. Os compositores Villa-Lobos, 
Guiomar Novais e Ernani Braga foram também muito importantes no 
movimento modernista.

Ilustramos, para você, na figura ao lado, 
uma obra de arte em óleo sobre tela da 
década de 1920, de Di Cavalcanti, com a 
qual o pintor presenteou o escritor José 
Lins do Rego.

Leia o poema “Os sapos”, 
de Manuel Bandeira, na 
íntegra, acessando o link: 
http://www.youtube.com/
watch?v=3tJ1IK4kYyw ou
http://www.casadobruxo.com.
br/poesia/m/sapos.htm 

Título da Obra: Descanso dos Pescadores
Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer ,obras-raras-de-di-
-cavalcanti-agitam-o-mercado-de-arte,862244,0.htm

Acesse o site http://www.
infoescola.com/literatura/
modernismo/ para saber mais 
sobre o modernismo no Brasil.
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Você deve ter observado que muitos artistas que participaram da Se-
mana de Arte Moderna têm sobrenomes estrangeiros, não é? Isso se 
dá porque São Paulo já era uma cidade cosmopolita, que acolheu 
imigrantes de várias partes do mundo.     
          

Agora que você terminou de ler o conteúdo dessa unidade, su-
gerimos a construção de um quadro comparativo constando as 
principais características dos seguintes movimentos artísticos 

e culturais: arcadismo, barroco, romantismo e modernismo. Essa ati-
vidade prática, além de reforçar o seu conhecimento, oportunizará o 
diálogo com mais desenvoltura sobre o tema estudado. Não se esqueça 
de consultar outras fontes de pesquisa que ajudem a caracterizar cada 
um dos movimentos.

RESUMO 
Nesta unidade, você pôde conhecer um pouco sobre os movimentos 

artísticos culturais do nosso país como o arcadismo, o barroco, o ro-

mantismo e o modernismo, que marcaram fortemente a nossa cul-

tura. Pôde compreender também que no inicio do século XX o setor 

cultural teve grande expressão social. 

Nesse período, a produção industrial no Brasil, o crescimento eco-

nômico, as grandes transformações sociais e o convívio com as dife-

rentes culturas favoreceram o surgimento do movimento modernista 

que visava renovar o ambiente cultural e artístico brasileiro preser-

vando o nosso caráter nacional.

Ficou evidente no estudo desta unidade que a cultura adquire formas 

diversas através do tempo e do espaço e que está ligada ao contex-

to sócio-histórico. O pluralismo cultural é propício aos intercâmbios 

culturais e isso é bem presente nos dias atuais, o que você pode 

observar com os movimentos culturais estudados, que nos mostra-

ram que eles serviram para fortalecer ainda mais a nossa identidade 

cultural, uma mistura de culturas influenciadas pelos diversos povos 

que vieram habitar nossas terras. Essas influências proporcionadas 

pelos movimentos culturais contribuíram para caracterizar a nossa 

sociedade não só nas artes e nas letras, mas no nosso modo de vida, 

nos nossos sistemas de valores e nossas tradições.

Cidade cosmopolita 
é aquela que apresenta 

aspectos comuns a vários 
países e isso é muito 

evidente no setor cultural. 
Manaus, São Paulo e Rio 

de Janeiro são exemplos de 
cidades cosmopolitas.



Unidade 3

A Identidade  
Cultural     
e as Relações   
Étnico-raciais   
no Brasil 
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“Sou brasileiro  

e não nego minha raça  

faço verso por pirraça  

e também por precisão”.                                                                            

(Edu Lobo e Cacaso)

Nesta unidade, você terá a oportunidade de refletir sobre 

a cultura, focando na questão da educação das relações 

étnico-raciais, com o objetivo de construir condições para 

que possa participar das discussões sobre o tema e cons-

truir novas práticas na escola, livres de ideias preconcei-

tuosas e equivocadas sobre o tema. Comecemos, então, 

por refletir sobre o conceito de identidade cultural.

3.1 Identidade cultural
Será que podemos falar em identidade na diversidade cultural brasi-
leira?

De acordo com Seixas (2008), a identidade cultural é formada por di-
ferentes elementos culturais que podem ter significados distintos para 
cada indivíduo ou grupo social. Para esse autor, a formação de uma 
identidade cultural pressupõe o reconhecimento e aceitação de que o 
outro é diferente. Os elementos culturais caracterizadores de diferen-
ças entre dois ou mais sujeitos, ou grupos, formam suas respectivas 
identidades culturais.

Mesmo que em diferentes países se fale a mesma língua, por exem-
plo, cada um tem a sua identidade cultural própria, caracterizada por 
inúmeros outros fatores que, no decorrer dos anos, séculos ou até 
mesmo milênios, foram sendo moldados. Segundo Oliveira (2001), 
cada sociedade elabora sua cultura e recebe a influência de outras 
culturas e todos os grupos sociais envolvidos, desde os mais simples 
até os mais complexos, possuem sua própria cultura. O autor explica 
que não há sociedade sem cultura, do mesmo modo que não existe 
ser humano destituído de cultura.

Para você entender melhor, cada um de nós, desde que nascemos, so-
mos influenciados pelo meio em que vivemos. Oliveira (2001, p.135) 
vem compartilhar esse pensamento ao afirmar que:
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A cultura é um estilo de vida próprio, particular, que todas as sociedades 

possuem e que caracteriza cada uma delas. Assim, os indivíduos que 

compartilham a mesma cultura, apresentam o que se chama de identi-

dade cultural.

A identidade cultural, portanto, é um sistema de representação das 
relações entre indivíduos e grupos, na medida em que ele é influencia-
do pelos seus patrimônios comuns, como a língua, a religião, as artes, 
o trabalho, as festas, os costumes, as tradições etc. Essas influências 
sociais são fortemente evidenciadas por meio das manifestações cul-
turais. 

Já a Unesco  define como patrimônio cultural imaterial “as práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os ins-
trumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associa-
dos - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.”

3.2 Relações étnico-raciais
Quando falamos de identidade cultural, estamos falando das relações 
entre  indivíduos e grupos, das influências sociais evidenciadas por 
meio das manifestações culturais resultantes do encontro entre dife-
rentes povos: indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Essas mani-
festações culturais passadas através dos tempos estão presentes atu-
almente nas diversas regiões brasileiras.

Certamente, você não deve ter tido dificuldade em identificar essas 
manifestações culturais tão características do nosso povo e de perce-
ber que elas são quase que uma exclusividade nossa. A musicalidade, 
a incontável variedade de ritmos, a nossa maravilhosa culinária, tão 
variada e apreciada por todos, e, por que não dizer, até pela grande 
maioria dos turistas, a compleição física de cada um de nós, muito 
diferente de outros países que conhecemos se não pessoalmente, mas 
pelos meios de comunicação, indo desde o indígena, o negro, o mu-
lato, o cafuzo, o branco, o asiático etc.

Quem já não observou as diversas maneiras de falar do povo brasi-
leiro, dos sotaques regionais e palavreados que, por vezes, nós não 
entenderíamos separadamente do contexto da frase? 

Manifestações 
culturais dizem respeito 
ao patrimônio imaterial 
de um povo representada 
pelos saberes, símbolos, 
ideias, costumes valores 
históricos dentre outros. 
As festas populares, as 
lendas e outras tradições 
são exemplos de 
manifestações culturais 
que geram um sentimento 
de pertencimento que 
chamamos de identidade 
cultural.
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Para que você tenha uma ideia mais clara do que estamos dizendo, 
baseados em vivências que tivemos com a população da região do Rio 
Grande do Sul, como forma de exemplificar a maneira de se expressar 
daquela população, desenvolvemos para você que mora em outra re-
gião o seguinte diálogo: 

O pai olhando para o filho diz: “Bah, mas esse piá, quem diria, bardento 
como ele é, nos dia de festa na querência faz questão de andar com-
pletamente pilchado, montar no pingo mais arisco e passarinheiro já 
visto nos pampas, só pelo prazer de sair corcoviando no potreiro quem 
sabe querendo mostrar que o guri já é homem, ou ainda, querendo se 
aparecer para as belas prendas que o assistem.” (Grifo dos autores)

Talvez você tivesse dificuldades de entender algumas palavras que não 
são usuais na sua região, mas o que é mais importante você saber é 
que, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, todos falamos a mesma língua 
apesar dos sotaques e expressões regionais que só fazem enriquecer o 
nosso português que possui uma entonação muito mais suave que o 
português falado em Portugal.

Diferentemente de outros países, o Brasil sempre foi uma nação onde 
diferentes etnias encontraram campo fértil para se desenvolverem.

Na alimentação, não foi diferente, pois, num primeiro momento, esses 
grupos tinham que se acostumar com o que a terra lhes oferecia, o 
que não era pouco. Aqui eles tinham a mandioca, o milho, frutos os 
mais diversos em abundância, a caça e a pesca que nunca deixavam 
de ser generosas.  Mesmo no tocante à língua falada nos primeiros 
tempos do descobrimento, os bandeirantes em particular adotaram a 

Bah (barbaridade), mas esse piá 
(menino, moleque), quem diria, 

bardento (mal acostumado, 
cheio de manhas) como ele é, 

nos dia de festa na querência 
(local onde moram os gaúchos, 

comunidade) faz questão de andar 
completamente pilchado (com 

as vestimentas típicas do gaúcho), 
montar no pingo petiço (cavalo 

de porte pequeno) mais arisco e 
passarinheiro (que se assusta 

com qualquer barulho na beira da 
estrada) já visto nos pampas, só 

pelo prazer de sair corcoviando 
(saltos típicos de um cavalo bravo, 

tentando derrubar o cavaleiro) 
no potreiro (onde se prendem 

os cavalos) quem sabe querendo 
mostrar que o guri (piá) já é 
homem, ou ainda querendo  

aparecer para as belas prendas 
(moças solteiras) que por ali 

passam, faceiras (alegres)”. 
<Grifo dos autores>
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dos nativos e a falavam com mais frequência que o português.

Com a escassez da mão-de-obra e a consequente vinda dos africanos 
das mais diversas etnias, mais uma infinidade de manifestações cultu-
rais se somam às aqui já existentes. Mesmo que muitas dessas mani-
festações tenham sido proibidas pelos patrões ou pela igreja, nunca 
deixaram de ser praticadas e vivenciadas sob o manto do sincretismo 
religioso ou mesmo da mistura de práticas cotidianas. Como exem-
plo, temos a capoeira, um misto de luta–jogo–dança, resultante de 
um processo complexo, constituído pela fusão de elementos de ori-
gem africana, portuguesa e brasileira, tornando-se, no decorrer do 
tempo, um instrumento de luta, bem como uma maneira de reviver e 
recordar a sua saudosa terra, de onde foram retirados à força e para a 
qual sempre sonhavam  voltar. 

Os negros africanos, diferente dos imigrantes, foram trazidos para o 
Brasil contra a sua própria vontade. Aprisionados, vendidos e trafica-
dos, tornaram-se escravos.

A história nos conta que os africanos vinham para o Brasil em uma 
viagem longa que durava de cinco a seis meses nos porões dos na-
vios denominados navios negreiros. Muitos deles morriam por falta de 
condições de higiene e de alimentação.  

Os africanos eram traficados e comercializados e essa prática se con-
figurava como uma importante atividade econômica, muito lucrativa 
para portugueses brasileiros e traficantes de outras nações. Mas, é im-
portante você saber que essa atividade era igualmente vantajosa para 
os africanos que caçavam e vendiam africanos.  A África já praticava o 
cativeiro muito antes da descoberta da América. Havia o mercado de 
escambo e a África era tida como o celeiro de mão-de-obra que lotava 
os países coloniais de escravos. 

Alías,  é importante você saber que a escravidão de pessoas não ocor-
reu apenas entre os povos africanos.  O ato de escravizar pessoas já 
ocorria entre os gregos e os romanos há cerca de 2.500 anos quando 
eram designados para trabalhar na agricultura e na mineração.  Es-
tes escravos geralmente eram estrangeiros ou aprisionados de guerra 
e seus proprietários tinham direitos sobre eles, podendo vendê-los, 
trocá-los ou obrigá-los a fazer trabalhos forçados. 

Sincretismo religioso 
é a fusão de doutrinas de 
diferentes origens, seja 
no princípio  das crenças 
religiosas, seja nas 
filosóficas.
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Os africanos, ao desembarcarem aqui, eram levados para trabalhar 
nos engenhos pelos colonos portugueses. Eles não faziam parte de 
uma só região ou de um só povo da África, mas de vários, a saber: 
Iorubás, Bantos, Nagôs, Malês, Aussás e os Jejês que, a partir de 1530, 
começaram a formar a população brasileira de africanos e de afrodes-
cendentes. Essa mistura de culturas entre os próprios africanos con-
tribuiu para moldar a identidade cultural do nosso país, pois com eles 
vieram seus costumes e suas histórias.

Veja o que nos informa BATISTA (2008) sobre essa etnia:

“Bantu - é um grupo que  inclui 274 línguas e dialetos afins 
provenientes de Angola, Moçambique e Congo. Tinham como 
prática a agricultura, a caça e a pesca e conheciam a técnica da 
metalurgia.

Nagô ou iorubano - era todo negro da Costa Ocidental que fa-
lava ou entendia o Iorubá – uma língua cantada, que deu origem 
ao sotaque baiano. Os nagôs vieram da África Ocidental que 
compreende, atualmente, países como Sudão, Nigéria, Benin, 
Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Guiné e Togo.

Malês - eram povos islamizados de hábitos refinados, prove-
nientes do norte da Nigéria. Os alufás ou mestres malês encar-
regaram-se da transmissão da doutrina islâmica, bem como do 
ensino da língua e escuta árabes.

Jejês - A palavra Jeje com origem no Iorubá “adjeje’ significa 
forasteiro, porém recebeu também uma conotação pejorativa 
como “inimigo”, por parte dos povos conquistados pelos reis de 
Daomé,  reino esse situado onde hoje é a República do Benin que 
obtinha lucro, colaborando com o tráfico de escravos. Quando 
os daomeanos chegaram ao Brasil como escravos, aqueles que 
já estavam aqui os reconheceram como inimigos. O que passou 
a ser chamado de nação Jeje no Brasil é o candomblé formado 
por povos vindos da região de Daomé.”

Prandi (2000), em sua publicação intitulada “De Africano a Afro-Bra-
sileiro: etnia, identidade, religião”, traz um dado importante sobre a 
quantidade de africanos que chegaram ao Brasil.  A estimativa é de 

Se você ficou interessado 
em saber mais sobre a vinda 

dos africanos para o Brasil, 
acesse o link http://www.

diaadiaeducacao.pr.gov.br/
portals/pde/arquivos/1533-6.

pdf
e conheça a publicação de 

Maristela Lurk Batista com o 
título “Conhecendo a África que 

está entre nós: um estudo das 
manifestações folclórico-religiosas 

afro-brasileiras.”
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que, entre os anos de 1525 a 1851, aproximadamente mais de cinco 
milhões de africanos foram trazidos para cá na condição de escravos. 
De acordo como autor, não estavam incluídos neste número aque-
les que morreram ainda em solo africano, vitimados pela violência da 
caça escravista, nem os que pereceram na travessia oceânica.

Os escravos africanos, mesmo pertencendo a grupos sociais diferentes 
em sua terra natal, procuraram manter suas tradições, que hoje são 
muito presentes nas religiões afro-brasileiras como o candomblé e a 
umbanda com forte presença nos estados de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Sul e Bahia e o Tambor-de-Mina ou Mina, que vem 
atraindo um grande número de seguidores no Maranhão. 

Hoje, é possível ver a integração das datas festivas envolvendo as re-
ligiões da umbanda e o catolicismo. Abaixo, oferecemos a você um 
calendário, desenvolvido por Batista (2008, p.37), que pode ajudar a 
escola no planejamento de algum projeto que envolva esse tema. 

CALENDARIO DAS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS 
UMBANDA E CATOLICISMO

Janeiro
20 – São Sebastião - louvação a Oxossi – Festa do caboclo
21 – Dia Mundial da Religião

Julho 
25 – São Cristóvão
26 – Nossa Senhora de Sant’Ana – Louvação a Nanã

Fevereiro
02 – Nossa Senhora dos Navegantes – louvação a Iemanjá
13 – Louvação a Omulu – Início da Quaresma

Agosto
15 – Nossa Senhora da Glória – Louvação a Iemanjá
16 – São Roque – Louvação a Obaluaiê
24 – São Bartolomeu – Louvação a Oxumarê

Março
29 – Sexta Feira da Paixão – Fechamento do corpo

Setembro
05 – Louvação ao Sr. Tranca-Rua das Encruzilhadas
27 – São Cosme e São Damião – Louvação a Ileji
28 – Festa Umbandista
29 – São Miguel Arcanjo – Louvação a Logum Edé
30 – São Jerônimo – Louvação a Xangô Agodô (almas)

Abril
23 – São Jorge – louvação a Ogum

Outubro
12 – Louvação ao Sr. Tranca-Rua das Almas
17 – Louvação ao Sr. Marabô

Maio
13 – Louvação aos pretos velhos
30 – Santa Joana D’Arc – Louvação a Obá

Novembro
01 –Todos os Santos – Louvação às Almas
02 – Finados – Louvação a Omulu 

Junho
13 – Santo Antônio de Pádua – Louvação a Exu
24 – São João Batista – Louvação a Xongô
29 – São Pedro e São Paulo – Louvação a Xangô Aganju

Dezembro
04 – Santa Bárbara – Louvação a Iansã
08 – Nossa Senhora da Conceição - Louvação a Oxum 
e a Iemanjá
25 – Louvação a Oxalá
31–Louvação a Iemanjá – encerramento do ano

A festa para Iemanjá é realizada 
todos os anos por ocasião da 
passagem de ano. Acesse o site 
http://www.youtube.com/
watch?v=V0K0ovYjIRo e 
assista à festa que foi realizada 
para a rainha do mar em 
Copacabana no Rio de Janeiro em 
2012.
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Diante do que você aprendeu sobre as religiões afro-brasileiras 
e das festas populares religiosas, leia a oração a seguir e veja 
se ela reflete o que acabou de  aprender.

Deus, Pai todo-poderoso,
olhai por nós!
Pai-Congo, Pai,

quem se preocupará conosco?
Quem velará por nós?

Matsoua, Pai todo-poderoso,
olhai por nós!

Matsoua, Pai todo-poderoso,
enviai-nos um defensor!
Adotai-nos, Pai Matsoua,

adotai-nos:
somos vossas crianças órfãs

que não têm Pai.
Adotai a vossos filhos que vos amam,

Adotai a vossos filhos
que não têm mais defensores.
Pai Matsoua, Pai Kambangu!

Libertai-nos, libertai-nos!
(Prece Africana)

Para você que vai atuar como técnico em multimeios didáti-
cos, vale a pena conhecer as religiões, pois possuem elemen-
tos importantes da cultura brasileira. Para isso, o convidamos 

a fazer o exercício abaixo, inspirado no estudo feito por Batista (2008), 
sobre essas religiões. O exercício consiste em pesquisar e completar o 
quadro com informações sobre as principais religiões praticadas pelo 
povo brasileiro: Vamos ajudar preenchendo a primeira linha, para que 
você saiba como deve fazer nas demais.

Cristianismo  
Religião dos seguidores de Jesus Cristo, iniciada com as suas pregações e as dos seus apósto-
los, na região onde hoje se situam o Estado de Israel e os Territórios Palestinos.

Catolicismo  
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Protestantismo  

Espiritismo  

Budismo 

Candomblé  

Umbanda 

Tambor da Mina 

No Anexo III deste caderno você pode conferir sua pesquisa.

Outro exemplo de manifestação religiosa da cultura afrodescendente 
é a tradicional festa da Lavagem das Escadarias do Bonfim em Salva-
dor, Estado da Bahia. A festa acontece anualmente há mais de dois 
séculos. Centenas de pessoas saem em procissão da Basílica da Con-
ceição da Praia até a Igreja do Bonfim, onde as escadarias são lavadas 
com água de cheiro. 

Aprecie na próxima página a imagem publicada pelo jornal Diário de 
Pernambuco em 21/02/2013 mostrando os integrantes de terreiros, 
baianas e músicos de afoxés dividindo as ladeiras com católicos e lei-
gos para pregar uma mensagem única de paz. 
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Essa presença forte das manifestações religiosas dos afrodescendentes 
tem história secular, traz uma memória viva de costumes e tradições 
que devem ser preservadas e, como já vimos antes, ela faz parte do 
patrimônio imaterial de um povo. Mesmo com toda a repressão exer-
cida contra os africanos e seus costumes pelas diversas instituições 
sociais, que se estendeu de meados do século XVI até o XIX, o legado 
dos negros africanos foi inestimável para a formação da nossa iden-
tidade cultural. E, a exemplo do que ocorreu com os indígenas, os 
habitantes do Brasil também se miscigenaram com os negros, contri-
buindo sobremaneira para a formação étnica do povo brasileiro.

A respeito disso, a sociedade brasileira é constituída por diferentes 
grupos étnico-raciais. É isso que a torna uma das mais ricas do mundo 
no que se refere à cultura. No entanto, historicamente os negros e os 
indígenas sofreram muitas discriminações e humilhações, o que os 
deixaram em situação de desvantagem no seu desenvolvimento eco-
nômico, político e social.

Atualmente, existem comunidades rurais descendentes de negros es-
cravizados. São os quilombolas que conservam alguns costumes e o 
modo de vida de seus antepassados.   Desde 1988, o Estado reco-
nheceu o direito de ocuparem as terras com a intenção de valorizar a 
cultura afro-brasileira e evitar que a história se perca no tempo.

Até aqui falamos muito da cultura afro-brasileira e sobre seu processo 
histórico. Mas, e a contribuição das outras etnias, como os indígenas 
e os europeus?

Fonte: Roberto Ramos/ Jornal Diário de Pernambuco - 21/02/2013
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É sobre eles que vamos discorrer agora. 

A influência indígena também é marcante no nosso processo histórico 
cultural.  Muitas lendas e mitos do folclore brasileiro originam-se de 
culturas indígenas. Seus ritos e costumes religiosos, a arte presente no 
artesanato com belíssimas peças em cerâmica, utensílios domésticos 
em madeira, lanças, colares coloridos com penas e dentes de animais, 
a prática de enfeitar o corpo com tingimentos, pescar, caçar, lidar com 
o cultivo da mandioca, do milho, o preparo dos alimentos, a forma 
como se organizavam e se relacionavam em suas aldeias são costumes 
que foram passados através dos tempos e estão presentes na cultura 
do nosso Brasil contemporâneo.

Os historiadores contam que, desde o inicio da colonização, o contato 
com o branco sempre foi prejudicial para os povos indígenas. Esse 
contato com o branco fez com que muitos índios contraíssem doen-
ças, até então desconhecidas por eles, como a gripe, o sarampo, a 
sífilis, dentre outras, pois não possuíam defesas contra as doenças da 
civilização branca. Contudo, esse contato não trouxe apenas as mo-
léstias: atingiu também a cultura desses povos nativos.

Assim como o que ocorreu com os africanos, os portugueses escravi-
zaram os índios para realizarem diversos tipos de trabalhos. Para al-
cançarem o seu intento, usavam várias formas de violência.  Os índios, 
por sua vez, tentavam resistir aos colonizadores por meio de guerras e 
fugiam para o interior das matas. 

Quando os jesuítas aqui chegaram, com a missão de catequisar os ín-
dios,  convertendo-os ao cristianismo, e, consequentemente, transmi-
tindo-lhe valores europeus, perceberam o interesse dos colonizadores 
em “civilizá-los” e submetê-los ao trabalho escravo.  Assim, criaram 
missões no interior do território brasileiro e, para garantir a subsistên-
cia dos índios, ensinaram-lhes noções de trabalho agrícola.

Os índios que até então percorriam distâncias para encontrarem o me-
lhor lugar  para viver, onde pudessem extrair o necessário, a partir da 
prática da agricultura, passaram a se fixar em determinados territórios, 
o que veio a facilitar sua captura pelos colonizadores, pois, ao serem 
encontrados, tribos inteiras eram apreendidas, torturadas e tinham 
suas lavouras destruídas. Os índios, assim como os negros, lutavam 

Não podemos deixar de 
considerar que a nossa 
língua também teve 
influência das línguas 
indígenas. Você sabia 
que no nosso vocabulário 
temos várias palavras de 
origem indígena ligadas 
à flora, à fauna e a 
nomes próprios?  Vamos 
conhecer alguns: abacaxi, 
caju, mandioca, tatu, Rio 
Tietê em São Paulo que 
significa “rio verdadeiro”, 
parque do Ibirapuera, em 
São Paulo, que em língua 
tupi “ibira” significa 
árvore e “puera” significa 
algo que já tenha sido 
uma aldeia indígena.

Jesuítas são padres 
que integram a ordem 
religiosa católica chamada 
Companhia de Jesus.
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contra o cativeiro e fugiam em grupos, formando novos aldeamentos. 

Os negros, ao contrário, organizavam-se em povoados que ficaram 
conhecidos como quilombos. Nesses locais, além dos escravos fugiti-
vos, havia ainda a presença de alguns indígenas, fugitivos da justiça, 
pessoas livres pobres, entre outros. O mais expressivo deles foi o Qui-
lombo dos Palmares, construído no século XVII, na serra da Barriga, 
em Alagoas que existiu por cerca de 90 anos até ser destruído em  
1694 pela expedição do bandeirante Domingos Jorge Velho. 

Sem dúvidas, não podemos negar a contribuição que os povos indíge-
nas  deixaram para a sociedade brasileira no que se refere à identidade 
cultural. Hoje, muitos de nós temos índios ou negros entre nossos 
antepassados, pois somos um povo que traz no sangue a herança 
desses povos, cuja voz e participação foram desvalorizadas na história 
do Brasil.

É importante salientar que a contribuição dos europeus na nossa cultu-
ra também foi muito importante. Os primeiros colonizadores que aqui 
chegaram foram os portugueses. Depois vieram os italianos, alemães, 
russos, espanhóis, poloneses, sírios, libaneses, japoneses e outros.

Os holandeses, em particular, interessados no comércio de açúcar, 
permaneceram por um longo período no nordeste, mais precisamente 
em Pernambuco, onde, sob o comando de Maurício de Nassau (1637-
1644), promoveram muitas melhorias nas cidades, na economia e co-
mércio local. Assim, fica mais fácil que você entenda porque é possível 
encontrar tantos loiros e tantos nomes com sonoridade e origem es-
trangeiras, em estados como o Maranhão, ocupado pelos franceses, 
que empreenderam sua colonização entre os anos de 1612 a 1615. 

Contudo, a imigração de origem europeia começou com mais vigor 
no final do século XIX, movida pelos mais diversos motivos. Os prin-
cipais grupos sociais que buscavam na imigração a melhoria de suas 
condições de vida foram os comerciantes, trabalhadores braçais, colo-
nos, religiosos, que se deslocavam para cá através de viagem penosa, 
carregando consigo muitas dúvidas, medos e incertezas. 

Esses imigrantes europeus em sua maioria eram camponeses que bus-
cavam trabalho e melhores condições de vida, pois não conseguiam 
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emprego em sua terra natal. Vinham, muitas vezes, seduzidos pela 
promessa de trabalharem nas plantações de café e, após um determi-
nado período, conseguir o direito de obterem sua própria terra. 

Primeiro, vieram os italianos, seguidos pelos alemães e os eslavos, estes 
formados pelos poloneses e ucranianos que, na sua maioria, forma-
ram  comunidades da mesma origem em Santa Catarina  e Rio Grande 
do Sul. Os italianos, em particular, se estabeleceram inicialmente nos 
cafezais no interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Os europeus traziam 
consigo, além da esperança e vontade férrea de prosperar, as suas 
próprias manifestações culturais, como a música, comida, vestimen-
tas, lendas e tantos outros costumes que foram de suma importância 
para moldar o nosso jeito atual de ser.

Já no início do século XX, começaram a aportar aqui os asiáticos, mais 
precisamente os japoneses, atraídos também pelas possibilidades de 
progresso uma vez que no Japão as terras eram escassas e pouco fér-
teis. Hoje, podemos encontrar verdadeiras colônias japonesas como, 
por exemplo, no bairro da Liberdade, em plena capital paulista. 

E você acha que parou por aí? Não... O Brasil sempre foi e continua 
sendo o país que recebe muitos estrangeiros que aqui se estabelecem 
sem muitas dificuldades e que, cada vez mais, contribuem nas trans-
formações da nossa cultura, pois, historicamente, somos um povo re-
ceptivo, que proporciona a adaptabilidade de diferentes povos e, ao 
mesmo tempo, incorpora elementos da cultura estrangeira. 

É importante você saber que dentre todos 
esses povos, foram os portugueses que 
exerceram maior influência no Brasil e nos 
deixaram como principal herança a língua 
portuguesa, falada por todos seus habi-
tantes. Seus colonizadores implementaram 
no território a religião católica, crença da 
maioria da população, e os seres fantásti-
cos do folclore como o bumba-meu-boi, o 
bicho-papão e o lobisomem.  A coloniza-
ção europeia foi muito influente e se so-
bressaiu em maior intensidade em relação 
às culturas dos povos indígenas e africanos, 
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que, mesmo assim, conseguiram deixar no país um pouco de seu co-
nhecimento no que se refere à língua, à culinária e ao folclore brasilei-
ros, influenciando com seus costumes a cultura local atual.

Nesse período de colonização, ocorreu em nosso território  uma fu-
são importante entre as culturas dos indígenas, dos europeus, dos 
portugueses e dos africanos. A formação cultural brasileira se iniciou 
nesse período que, mais tarde, também recebeu influências culturais 
da imigração de povos árabes e asiáticos. O Brasil teve ainda a influên-
cia de países como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, berços 
culturais importantes que também trouxeram grandes contribuições, 
formando assim uma sociedade altamente miscigenada.

Agora que falamos tudo isso sobre os imigrantes e antes que comece-
mos a identificar as principais contribuições de cada uma dessas etnias 
e o que resultou da junção de todas, vamos refletir um pouco?

Você deve ter percebido que procuramos usar mais a palavra 
etnia do que raça. É que, nos dias de hoje, a maioria dos estu-
diosos não vê com bons olhos a palavra “raça” para denomi-
nar povos de países diferentes, pois, segundo entendimento 
recente, raça só existe uma, a ”raça humana”, não importan-
do a cor da pele, a formatação dos olhos, a constituição física 
dos indivíduos.

Pois bem, vamos agora compreender, juntos, tudo aquilo que, em 
matéria de manifestações culturais, material e não material foi, aos 
poucos, formando a nossa identidade cultural por meio das relações 
étnico-raciais.

Recuperar histórica e culturalmente a memória é uma forma de reco-
nhecer a dívida do branco para com essas etnias. Afinal, foram 500 
anos de escravidão, catequização, miscigenação e dizimação. Essas 
são as razões de políticas afirmativas em relação a negros e a indíge-
nas no Brasil contemporâneo.
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“Resgatar a nossa memória significa resgatarmos a nós mes-
mos das armadilhas da negação e do esquecimento; signifi-
ca estarmos reafirmando a nossa presença ativa na história 
pan-americana e na realidade universal dos seres humanos”... 
(Abdias do Nascimento – líder do Movimento de Consciência 
Negra).

Embora tenha demorado um longo tempo, hoje, os afrodescendentes 
e os indígenas têm garantido a inserção de sua história e de sua cul-
tura no currículo escolar por meio da Lei 10.639/2003 e do Parecer 
CNE/CEB nº 2/2007, que estabelecem o ensino da história da África 
e da cultura afro-brasileira nos sistemas de ensino, a obrigatorieda-
de da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, que 
significa o reconhecimento da importância da questão no combate 
ao preconceito, ao racismo e à discriminação na agenda brasileira de 
redução das desigualdades. Essas legislações visam ainda a tematizar 
e a refletir aspectos da história e da cultura que caracterizam a forma-
ção da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos e suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política.

RESUMO
Nesta unidade, falamos de identidade cultural e das relações 

étnico-raciais. Você deve ter compreendido, com o estudo, que 

a identidade cultural tem a ver com o estilo de vida próprio de 

um grupo social do qual indivíduos recebem  influências quanto a 

valores, arte, religiosidade, conhecimentos, práticas sociais, entre 

outras coisas. Neste sentido, cada grupo social elabora sua cultura 

e recebe a influência de outras culturas. Portanto, insistimos que 

“não há sociedade sem cultura, do mesmo modo que não existe ser 

humano destituído de cultura”.

Todas essas influências culturais podem ser vistas, hoje, nas diversas 

regiões brasileiras. Elas são o resultado das relações entre crenças e 

misturas de todos os povos que, no período da colonização, se encon-

traram: dos indígenas, dos europeus, especialmente portugueses, e 

dos escravos trazidos da África. Deu-se a partir daí o início da forma-

ção cultural brasileira que, mais tarde, também recebeu influências 

da imigração de europeus e povos de outras culturas, como árabes 

No dia 20 de novembro, é 
celebrado no Brasil o Dia da 
Consciência Negra. Esta data foi 
escolhida porque foi o dia em que 
morreu Zumbi, o rei e maior líder 
de Palmares. Este dia é dedicado 
à reflexão sobre a situação dos 
negros em nosso país.

Acesse os links, para se informar 
mais sobre a Lei 10.639/2003 e o 
Parecer CNE/CEB nº 2/2007:
http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2003/l10.639.
htm 
 http://portal.mec.gov.br/cne/
arquivos/pdf/pceb002_07.pdf 



Oficinas CulturaisRede e-Tec Brasil 64

e asiáticos. Esses primeiros habitantes do Brasil transmitiram, dire-

ta ou indiretamente, suas características culturais e formaram o que 

hoje é o Brasil: uma sociedade altamente miscigenada e diversa, cul-

turalmente.

Portanto, é importante você compreender que o estudo da cultura 

afro-brasileira e indígena permite-nos mostrar a importância desses 

valores para a história da nossa cultura que caracterizam a formação 

da população brasileira, a partir desses grupos étnicos. O estudo da 

história dos africanos que aqui chegaram, a luta dos negros e dos 

povos indígenas e suas contribuições devem ser valorizadas, preser-

vadas e passadas as novas gerações.



Unidade 4

Manifestações 
Culturais nas  
Diversas Regiões 
do Brasil 
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Nessa unidade, vamo-nos reportar mais especi-

ficamente ao que nos torna diferente de outros 

grupos, mesmo que pertencentes a um mesmo 

país. Vamos abordar a questão da diversidade 

cultural no Brasil. Você verá que há diferenças 

marcadas pelo regionalismo, pela herança cul-

tural dos grupos sociais e pelas condições ge-

opolíticas em que se encontram esses grupos.

Nosso ponto de referência na unidade será o 

folclore brasileiro, que é um dos mais ricos do 

mundo. São danças, festas, lendas, superstições, 

trajes típicos, comidas, comemorações e repre-

sentações que, na grandeza deste país, formam 

um variado e colorido painel de culturas.

          
Nosso roteiro de estudos lembra o Cruzeiro do Sul, a bela constelação 
que brilha no céu brasileiro, isso porque iremos a todas as regiões do 
nosso imenso país: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. É 
evidente que, mesmo dentro de uma região, a diversidade cultural 
também existe, mas, para os objetivos da unidade, que consiste em 
apresentar a diversidade cultural brasileira, as grandes regiões geopo-
líticas já nos darão uma boa ideia.

4.1 Região Norte
A Região Norte é a mais extensa de todas as regiões brasileiras e está 
distribuída em sete estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins, este criado em 1988  a partir do desmembra-
mento do extremo norte do Estado de Goiás.  De acordo com os da-
dos do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a população total da Região Norte é 
de 15.865.678 habitantes. 

Na Região Norte, a floresta é a imagem dominante, com uma enorme 
variedade de espécies vegetais, predominando o ambiente úmido. É 
um verdadeiro país das águas e do verde. O clima é equatorial, com 
muito calor, chuvas abundantes e alto grau de umidade. Nessa área, 
destacam-se as matas de igapó, que ficam juntas aos rios e permane-

Para dar continuidade a essa 
temática, é importante você 

saber quantas pessoas habitam 
o território brasileiro. Conforme 

dados do Censo Demográfico de 
2010, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a população 

total do Brasil é de 190.732.694 
habitantes. Acesse o link para 

saber mais: http://www.ibge.
gov.br/home/presidencia/
noticias/noticia_visualiza.

php?id_noticia=1766



cem inundadas o tempo todo. Ali, podemos encontrar a vitória-régia, 
uma flor aquática de grande beleza, típica da região amazônica.

Se a floresta é a imagem dominante, o Rio Amazonas é o símbolo. É 
na magnitude do Amazonas e de seus afluentes que corre a própria 
vida da região e da sua cultura. Para você ter ideia da riqueza da Ama-
zônia, calcula-se estar ali pelo menos 20% do total de espécies vivas 
do mundo.

Com tantos mistérios sobre as matas e os rios, a mitologia amazônica 
não podia ser diferente. De geração em geração, no imaginário popu-
lar permanecem vivos os mitos e as crenças, iniciados pelos indígenas 
e continuados ao longo dos tempos. Ao entrar no meio da floresta, 
muitos se esforçam até hoje para ouvir o canto mágico do uirapuru, 
que já foi inspiração de muitos poemas, versos e canções. Mas, se 
você quer sorte no amor, pode também conseguir uma pena de ui-
rapuru, que, entretanto, é muito difícil de encontrar porque, quando 
alguém se aproxima, os outros pássaros imediatamente o avisam.

Veja você que, além dos mitos, a Região Norte apresenta uma grande 
variedade de crenças bem vivas no imaginário do povo. Não há, por 
exemplo, quem não tema o canto triste do acauã, que pode significar 
a morte e se apodera do espírito das mulheres, fazendo-as cantar sem 

Veja como surgiu o nome 
do Amazonas. O espanhol 
Francisco de Orellana, 
primeiro explorador da 
região, vinha do Peru, 
descendo o grande 
rio, quando imaginou 
ter visto uma tribo de 
mulheres guerreiras. 
Como existe a lenda 
grega das Amazonas, 
lutadoras da Capadócia, 
que amputavam um dos 
seios para manejar suas 
armas, este ficou sendo o 
nome do grande estado 
brasileiro. A palavra 
Amazonas vem do latim 
amazona e significa 
mulher guerreira e 
valente.

Para conhecer mais sobre o 
uirapuru e o acauã, acesse os 
links:
http://www.youtube.com/
watch?v=1ptgWSpK_RU
http://www.youtube.com/
watch?v=RFa-a555QcI 

Rede e-Tec BrasilUnidade 4 - Manifestações Culturais nas Diversas Regiões do Brasil 67

Figura 1 - Mapa e capitais
Fonte: www.redebrasileira.com/mapas/regioes/



Oficinas CulturaisRede e-Tec Brasil 68

parar, como se fossem a própria ave. Lá ainda existe o Saci da Ama-
zônia, que não tem nada a ver com o negrinho de uma perna só, tão 
conhecido pelo Brasil afora. Este Saci em uma de suas formas é um 
pássaro conhecido também como matinta perera. Conta-se que este 
pássaro também pode-se transformar em uma velha vestida de preto, 
que costuma vaguear pelas ruas com o rosto parcialmente coberto. O 
canto da matinta perera dá medo e, para afugentá-la, o jeito é colocar 
pedaços de fumo pelo terreiro. 

Para você, que se está  preparando para atuar como técnico em 
multimeios didáticos e gostaria de ter nas oficinas culturais 
uma interface com a educação escolar, é importante conhecer  

as lendas que fazem parte do folclore brasileiro. Este conhecimento 
poderá subsidiar o planejamento de atividades que tratam das diver-
sidades e manifestações culturais do nosso povo. Então, inspirado(a) 
no que você leu até aqui, que outras lendas fazem parte do folclore da 
Amazônia? Vamos fazer uma pesquisa a esse respeito? Anote em seu 
memorial:

• Como nasceu o Amazonas? 

• Como nasceu a vitória-régia? 

• Como nasceu o guaraná? 

• O segredo do uirapuru? 

• A origem da mandioca? 

Os primeiros habitantes dessa região foram os indígenas, que até hoje 
exercem grande influência nessa cultura. Como herança de sabedoria 
dos indígenas, a Região Norte recebeu a pajelança. O pajé amazôni-
co é um curandeiro, muito sábio, meio adivinho e meio bruxo, uma 
espécie de médico e sacerdote. Desde menino, os pajés sabem os se-
gredos da flora amazônica e fazem os remédios para todos os males, 
enriquecendo-os com a espiritualidade das religiões indígenas, bran-
cas e afro-brasileiras.



O seringueiro por muito tempo 
também teve presença marcante 
como a figura mais característica 
da Região Norte. Com seu chapéu 
de palha, faca, balde, tigelinhas, 
bacia, boião, forma ou tariboca, 
o seringueiro vai adentrando as 
matas para retirar o látex das se-
ringueiras, uma árvore de madeira 
branca e leve de cujo látex se fa-
brica a borracha.  A seringueira é 
também chamada de  árvore da 
borracha.  

Você sabe quais são as características dos povos dessa região?

Nessa região, você vai encontrar algumas figuras típicas: os vaqueiros 
e peões dos campos do Rio Branco, em Roraima, e os vaqueiros da 
Ilha do Marajó; o castanheiro, apanhador de castanhas-do-pará, uma 
grande riqueza regional; e o regatão, verdadeiro mascate e caixeiro 
viajante, elemento de integração social nas beiradas dos rios, em pro-
cesso de desaparecimento, por causa do crescimento da consciência 
ecológica. 

Mais tarde, apareceram os garimpeiros, que fizeram da Serra Pelada 
o maior garimpo a céu aberto do mundo. Outros tipos característicos 
são cultivadores de pimenta-do-reino e, principalmente, os indígenas 
que são os primitivos habitantes da região.

Outra coisa interessante para você conhecer diz respeito à  medicina 
popular, que  é rica pela biodiversidade das suas matas e campos. 
Verdadeiro banco genético, as plantas amazônicas são consideradas a 
grande farmácia do mundo. Os indígenas sempre souberam dos mis-
térios destas folhas, raízes e frutos miraculosos e, aos poucos, foram 
transmitindo toda a cultura para os novos habitantes. Assim, pode-
mos ver curandeiros e raizeiros usando  as mesmas plantas usadas 
pelos pajés nos misteriosos rituais da pajelança.

Na Amazônia, encontramos os “banhos-de-cheiro” para todas as ne-
cessidades. Colocados em garrafinhas, têm poderes mágicos e são 

Seringueiro - nome dado 
ao trabalhador que retira 
o látex da seringueira. 
Os seringueiros eram 
migrantes provenientes 
da região do nordeste e 
vieram para a Amazônia 
durante a segunda 
guerra mundial, quando 
a extração da borracha 
era vital pra os exércitos 
aliados. Eram conhecidos 
como “soldados da 
borracha”.
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usados para conquistar a pessoa amada ou para se defender da mor-
dida de cobra e afastar o azar, entre outras crendices.

Há outra coisa bacana que atrai muitos turistas. São as danças regio-
nais cujas festas são reconhecidas em todo o Brasil pela beleza e pela 
riqueza cultural. Você já ouviu falar do Boi-Bumbá de Parintins? E da  
Festa dos Pássaros? 

É importante você saber que as danças da Amazônia simbolizam mui-
to bem a história e a evolução dos povos e das culturas que por lá 
passaram. Mas, também é possível assistir às danças autenticamente 
indígenas, como a do kohai, a da xixa, a da panuateran, a de kahê-
-tuagê, a de porassetapoui e tantas outras. 

Provavelmente, quando for pensar em algumas atividades cul-
turais para a sua escola, de repente você opte por falar sobre 
as tradicionais danças regionais. Pensando nisso, propomos a 

você pesquisar a origem das danças, como o carimbó, a jacundá, o lun-
du e o siriri.  O resultado desta investigação trará a você uma série de 
informações que podem enriquecer o seu trabalho, tais como: tipos de 
instrumentos, melodia, vestuário, organização, preparação e decoração 
do evento. Registre tudo no seu memorial.

Assim como a dança, a música está presente no contexto indígena, 
mas com um detalhe importante: seu apelo mágico e seu sentimento 
religioso. Podemos citar, como exemplo, os folguedos mostrados no 



tradicional Festival Anual de Folclore do Amazonas, em que os grupos 
são chamados de tribos e representam coreografia e cantigas de tribos 
indígenas reais, como os maués, os yurupixunas, os nanaús, os kamayu-
rás e outros. Os cantos servem para festejar, para afugentar os maus 
espíritos ou para homenagear os espíritos das matas e das florestas.

Além da cultura festiva indígena, o nortista também cultua os ritmos 
expressivos nordestinos como cordão-de-bichos, um folguedo junino 
em que cada grupo recebe o nome de um animal que vai ser caçado e 
morto para depois ressuscitar com uma série de danças.

Consagrados na cultura nortista estão o Caprichoso e o Garantido, os 
famosos bois-bumbás de Parintins, a procissão do Senhor dos Passos, 
em Manacá; a Festa de São Tiago, em Mazagão; a Marujada, em ho-
menagem a São Benedito; o Círio de Nazaré, em Belém; o Carimbó; o 
Círio Fluvial de Santo Antônio; a Dança das Pastorinhas, em Soure, no 
Pará.

Nessa região, você vai encontrar um artesanato que é muito enrique-
cido pelas cerâmicas marajoara e tapajônica e pela arte plumária, cuja 
matéria prima é extraída das belas e coloridas penas de aves. Desta-
cam-se, também, as máscaras de finalidade religiosa, as rendas de 
bilro e os bordados de crivo e labirinto, confeccionados com linhas de 
algodão, seda e fios de palmeira de tucum.

No entanto, é válido ressaltar que existem, hoje, leis ambientais que 
proíbem a utilização de alguns elementos da flora e da fauna ameaça-
dos de extinção na confecção do artesanato. Dessa maneira, é impor-
tante que você aponte e reflita, em suas oficinas, que essa medida é 
necessária para preservar as nossas riquezas naturais. Para saber quais 
os animais e plantas estão em risco, acesse o link:http://portal.sau-
de.gov.br/portal/arquivos/pdf/MMA_IN_N_6.pdf

Assim, com influências indígenas, nordestinas e portuguesas, a Região 
Norte vai mostrando sua cultura popular que a torna bem diferente 
das culturas de outras regiões brasileiras.

Como você notou, a influência indígena está muito presente 
na medicina, na linguagem, nas festas, na música e em outros 
setores da vida regional dos nortistas.
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4.2  Região Nordeste
Agora, você vai conhecer a região Nordeste. Famosa pelo seu litoral 
com belíssimas praias, a região Nordeste é formada por nove estados: 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahia. A seca é marcante nessa região.  De acor-
do com o IBGE (2010), a população total da Região Nordeste é de 
53.078.137 habitantes.

A bacia do famoso Rio São Francisco exerce, principalmente no Nor-
deste, uma grande influência cultural e socioeconômica. Outras bacias 
hidrográficas do Nordeste são, também, importantes e apresentam 
variações no que se refere aos seus regimes de chuva, com cheias no 
verão e vazantes no inverno. Muitos rios perdem completamente suas 
águas ou transformam-se em pequenas lagoas.

É muito curiosa a mitologia do Nordeste. Lá se fala em um mito uni-
versal muito antigo, o lobisomem, que está muito presente no imagi-
nário popular nordestino. É um ser humano que vira lobo nas noites 
de quinta para sexta-feira, principalmente se for noite de lua cheia. 
Mas, fique bem prevenido: se ele aparecer, é só fazer o sinal da cruz 
ou então rezar três ave-marias que ele desaparece.

Existem outros mitos como o pé-de-garrafa que vive nas matas e nas 
capoeiras e tem esse nome porque ele deixa pegadas semelhantes ao 
fundo de garrafa.

História de Canudos 
– No fim do século XIX, 
havia muita exploração 

dos coronéis nordestinos 
e os sertanejos sofriam 
com a seca, a pobreza 

e a vida dura no sertão. 
Revoltados, seguiram 

o pregador Antônio 
Conselheiro e se fixaram 

em Canudos interior 
da Bahia. Por terem 
leis próprias, o lugar 

atraiu muita gente 
o que incomodou 

os fazendeiros, 
comerciantes, governo 

e a Igreja que era 
contra a doutrina de 
Antônio Conselheiro. 
Esses grupos diziam 

que a comunidade 
de Canudos era 

monarquista e colocava 
em risco a república.  

As tropas do governo 
atacaram o Arraial dos 

Canudos e no quarto 
ataque a população foi 

exterminada.

Para saber mais sobre a história 
de Canudos acesse o link http://

www.historiadobrasil.net/
guerracanudos/

Podemos encontrar dunas 
de areia com até 50 

metros de altura, como 
em Genipabu, no Rio 
Grande do Norte. Em 

alguns lugares, sobretudo 
em Pernambuco e no 

Maranhão, encontramos 
os manguezais, muito ricos 

em biodiversidade. Em 
outros, encontramos as 

lagunas, como em Alagoas.

Figura 2 - Mapa e capitais
Fonte: www.redebrasileira.com/mapas/regioes/



E o papa-figo é outro tipo de lobisomem que aparece como um negro 
velho e sujo. 

E quanto às lendas da Região Nordeste? Você já ouviu falar nelas?  
Histórias como a do homem pequeno, a do engenho mal-assombra-
do, a da moura torta, a da madrasta que enterrou a enteada nas raízes 
de uma figueira, a do corpo santo, a de João Grumete e a dos sinos 
que tocam sozinhos são algumas das mais contadas naquela região. 

Personagem marcante no Nordeste é o beato que nasceu com a seca, 
a miséria e a forte espiritualidade. O mais conhecido é Antônio Con-
selheiro. Aliás, inspirado na história de Canudos, cidade fundada por 
Antônio Conselheiro, Euclides da Cunha escreveu o romance Os Ser-
tões e o cineasta Glauber Rocha produziu o filme Deus e o Diabo 
na Terra do Sol. Ainda inspirado em Canudos e na saga de Antônio 
Conselheiro, o escritor peruano Vargas Lhosa escreveu o romance A 
Guerra do Fim do Mundo.

Realizar atividades com os alunos contribuipara desmistificar 
certas crenças transmitidas oralmente, o chamado “boca-a-
-boca”, ou pela cultura popular, tais como: ver gato preto e 
passar debaixo da escada é sinal de azar.  Na sua opinião, por 
que as pessoas criam lendas e mitos? As lendas e os mitos 
normalmente surgem de fatos verdadeiros ou sempre são to-
talmente fictícios?

Para proporcionar a você um momento lúdico, sugerimos que ouça a 
música “O Vira” do cantor Ney Mato Grosso, que retrata a questão 
do mito. Na internet, acesse o endereço para ouvir a canção. http://
letras.mus.br/ney-matogrosso/47733/

Outro personagem místico típico do agreste é o penitente. Ele tem 
a característica de ir aos cruzeiros ou às portas das igrejas para fa-
zer penitências, que vão desde a autoflagelação ou flagelação mú-
tua, que consiste em usar cordas ou pedaços de ferro com lâminas 
afiadas nas pontas, com as quais se fere, causando dor e sangue. Em 
Juazeiro, chegou a existir a Ordem dos Penitentes e, ainda nos tem-
pos atuais, durante a Quaresma, no Vale do São Francisco, acontece 

De acordo com Ferreira (1986), 
lenda diz respeito à tradição 
popular, a uma narração 
escrita ou oral, na qual os fatos 
históricos são deformados pela 
imaginação popular ou pela 
imaginação poética. Já mito 
é a representação de fatos ou 
personagens reais, exagerada 
pela imaginação popular, pela 
tradição. É uma ideia falsa sem 
correspondência com a realidade. 
Coisa inacreditável, fantasiosa.

É importante você saber que 
místico é diferente de mítico. 
Quando digo que fulano é 
místico, estou querendo dizer 
que ele crê em coisas divinas e 
espirituais; e mítico é relativo 
a mito, ou seja, algo que não 
corresponde à realidade conforme 
explicita Ferreira (1986). Exemplo 
de mito: chupar manga e tomar 
leite faz mal; passar por baixo da 
escada é sinal de azar.
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a autoflagelação dos penitentes 
que costumam, de joelhos, fazer 
a penitência de Monte Santo e 
outras elevações.

Com certeza você já ouviu fa-
lar de Lampião e Maria Bonita. 
Lampião ou Virgulino Ferreira 
da Silva foi um cangaceiro que 
criou uma lenda em torno de 
si. Era um líder nato, guerreiro, 
cantador de emboladas, exímio dançarino de xaxado, vingativo e in-
cendiário.

Mas você pensa que o cangaceiro é somente a imagem de Lampião? 
Temos outros nomes de cangaceiros menos rudes, como Antônio Sil-
vino, Francisco Xavier de Araújo Chaves, Corisco e Sinhô Pereira. Os 
cangaceiros ocuparam todo um ciclo sociocultural no Nordeste. Foram 
e ainda são personagens de livros, poesias, artes plásticas, literatura 
de cordel e até do cancioneiro popular.

A jangada e o jangadeiro também são elementos típicos do litoral 
nordestino que conta com a proteção de São Pedro, sempre homena-
geado nas festas de praia. Poéticos e lendários trabalhadores do mar, 
os jangadeiros gostam de fazer quadras, versos e canções sobre a vida 
que levam ao sabor dos ventos e das tempestades. 

Outro personagem nordestino é o vaqueiro, que surgiu da civilização 
do couro, época em que a expansão do gado pelo sertão ocupou um 
papel fundamental na colonização. Acostumado com o calor e com as 
plantas espinhosas, o vaqueiro teve de criar um estilo de vida diferen-
te, começando pela roupa, ou como se diz, a véstia – feita de couro 
para não rasgar com os espinhos, perneiras sobre as calças, alpercatas 
ou botinas, além de uma proteção para o peito, luvas nas mãos e um 
gibão por cima de tudo como se fosse um escudo amarrado ao corpo. 

É claro que daí tinha de surgir uma festa: a vaquejada. Nesta festa, 
o vaqueiro tem de mostrar sua destreza em derrubar o boi em dois 
ou mais movimentos; montar cavalo xucro; apresentar-se como bom 
laçador; participar dos jogos de lança e argolinha; entrar em corridas 

Dizem que Virgulino ficou 
conhecido como Lampião 

porque, depois de um 
tiroteio, o cano de seu 

rifle, em brasa, lembrava a 
luz de um lampião. Vítima 

de injustiças, Lampião 
iluminava a mente de 

muita gente sofredora, que 
via nele um líder capaz 
de vencer os poderosos 
e conquistar um pouco 
de justiça contra tantos 

sofrimentos” (Guerra, 2003, 
p. 203).

Maior e Lóssio (2004, p.101) 
trazem a seguinte contribuição, 

quanto ao termo embolada: 
“... é uma forma poética musical, 

improvisada ou não, em compasso 
binário, cuja melodia é declamada 

em intervalos curtos, e que é 
usada pelos cantadores como 

refrão coral ou dialogada”.

Acesse o link http://
www.youtube.com/

watch?v=ts6m1nLhfHc para 
conhecer mais sobre a embolada 

retratada pelos artistas Caju e 
Castanha, considerados os reis da 

embolada no Brasil.



de várias modalidades. Enquanto os vaqueiros lutam na arena, o forró 
esquenta as ruas e as praças.

No litoral do Nordeste, concentra-se a maior parte dos folguedos. 
Cada um tem sua história, sua época, sua característica. São reisa-
dos e pastoris, os guerreiros alagoanos, o quilombo, o maracatu de 
Pernambuco, os caboclinhos, o afoxé, na Bahia, além da marajuda, o 
bumba-meu-boi e outros folguedos e tradições. Algumas festas po-
pulares, nem sempre folclóricas em sua essência, vão incorporando 
certos elementos da cultura popular, especialmente o carnaval em Sal-
vador, Recife e Olinda.

No interior, muitas festas são ligadas à religiosidade popular. São 
exemplos as festas em homenagem ao Senhor do Bom Jesus da Lapa, 
na Bahia.

Pesquise sobre as vaquejadas, o maracatu, os reisados e o 
bumba-meu-boi. Você vai descobrir muita riqueza na história 
de cada festa folclórica nordestina e assim  ampliará o seu 
conhecimento. Para ser mais rápido, você pode pesquisar em sites da 
internet, colocando as palavras- chaves: “manifestações culturais bra-
sileiras”. Caso não encontre, coloque palavra por palavra. Registre as 
informações colhidas no memorial.

E como são as danças do Nordeste?

É notável a variedade 
de danças e ritmos nor-
destinos. Para começar, 
vamos falar da capoei-
ra, que é uma mistu-
ra de dança e luta, de 
utilidade para o lazer e 
para a defesa pessoal. 
A Bahia parece ter sido 
seu berço e foi introdu-
zida pelos escravos afri-
canos e afrodescenden-

tes. A marcação rítmica é essencial, feita pelo berimbau, pelo ganzá e 
pelo pandeiro e, em alguns lugares, por caixas de percussão.

A capoeira é uma 
expressão cultural que 
mistura esporte, luta, 
dança, cultura popular, 
música e brincadeira. 
Desenvolvida por 
escravos africanos 
trazidos ao Brasil e 
seus descendentes, 
é caracterizada por 
movimentos ágeis e 
complicados, feitos com  
frequência junto ao chão 
ou de cabeça para baixo, 
tendo por vezes um forte 
componente ginástico-
acrobático.
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Tem também o coco, dança com várias modalidades. O coco é uma 
das mais perfeitas uniões musicais com influências do branco, do índio 
e do negro. 

Embora executado em todo o Nordeste, é em Alagoas que o sapate-
ado é mais vivo, com uma grande roda de homens e mulheres, tendo 
ao centro o solista, que cria vários passos e puxa o refrão, repetido 
pelos participantes. 

Os frevos são famosos em Pernambuco, especialmente no Recife. De-
rivado da capoeira, o frevo arrasta multidões no carnaval.

Na diversidade da cultura popular nordestina, muitos outros ritmos 
acompanham o povo: o baião, o xaxado, o xote, o babacuê, o cabina, 
o quilombo, o rojão, o bambelô, o bate-coxa, sendo os instrumentos 
mais comuns para estes ritmos o agogô, o triângulo, a zabumba e a 
sanfona.

Quem, neste imenso Brasil, não ouviu falar de Luiz Gonzaga, grande 
músico nordestino, que se destacou com o baião e o xote nordestino?

Agora, vejamos como é a religião do povo nordestino.

Em todas as partes do Nordeste, encontramos os santuários oficiais 
que atraem romarias e caravanas que visitam seus padroeiros. Vamos 
citar alguns rituais que misturam crença e festa. Em Bom Jesus da 
Lapa, na Bahia, cidade que é um dos maiores exemplos de fé cristã no 
Brasil, reúnem-se milhares de pessoas na Festa do Senhor Bom Jesus.

Em Pedra Bonita, Pernambuco, existe a crença em torno da possível 
reencarnação do rei português dom Sebastião. A cidade de Canindé, 
no Ceará, presta veneração a São Francisco das Chagas e atrai cerca 
de 100 mil romeiros. Em Olinda, Pernambuco, muito popular é a Pro-
cissão dos Lírios, em homenagem a Santo Antônio.

No Sítio das Lajes, em Serrita, alto sertão de Pernambuco, vaqueiros a 
cavalo participam da Missa dos Vaqueiros. Nessa missa, em lugar da 
hóstia feita de farinha de trigo, os fiéis recebem farinha de mandioca, 
queijo ou rapadura. Em Nova Jerusalém - PE, município de Brejo da 
Madre de Deus, ergue-se o maior anfiteatro ao ar livre do mundo, 

Na internet, acesse o endereço  
http://www.youtube.com/

watch?v=1iqqHrYzt3A e 
assista ao filme intitulado “ De Pai 
para Filho”, que conta a trajetória 

artística de Luiz Gonzaga. O 
filme foi produzido em 2012 e 

dirigido por Breno Silveira.



onde artistas do cinema e da televisão encenam a Paixão de Cristo, 
ao lado de milhares de figurantes, turistas e devotos do Brasil e do 
exterior. Em Salvador, são famosas a Festa do Senhor dos Navegantes 
e a Lavagem do Senhor do Bonfim.  A pregação das Santas Missões é 
uma prática muito comum no Nordeste, quando se celebram batiza-
dos, confissões e muitos casamentos são regularizados.  Frei Damião, 
um frade franciscano, foi o missionário mais famoso do Nordeste.  
Você já ouviu falar da história do padre Cícero Romão Batista?  Ele é 
o Padim Ciço, uma figura muito popular em todo o Nordeste.  Para 
o povo ele é um santo e sua estátua no Juazeiro do Norte é um dos 
grandes monumentos do Brasil. 

Em terras do Nordeste, muitas são as manifestações populares de ori-
gem africana. Uma das mais conhecidas é o candomblé, que tem sua 
base teológica na existência de um deus chamado Orumilá, Olorum 
ou Zambiapongo. Para comunicar-se com esse deus, acredita-se na 
existência do Exu e dos orixás. Há centenas de orixás, mas no Bra-
sil destacam-se: Oxalá, Iemanjá, Oxun, Ogun, Omulu-Obaluaiê, Nanã 
Buruque, Xangô, Oxumarê, Ifá e Iansã. Cada orixá tem um toque es-
pecial de atabaque, um ritmo, uma coreografia, roupas próprias e até 
saudações e comidas próprias.

A religiosidade também tem grande influência na medicina popular 
nordestina. Há uma mistura de plantas e crenças herdadas dos indí-
genas, “mezinhas”, rezas fortes, feitiços dos brancos, orações, axés e 
receitas negras. 

Até nas crendices, a religiosidade tem sua manifestação. Quando, por 
exemplo, uma criança é bonita, sempre tem alguém para dizer: “ben-
za-deus”. Para curar gagueira de menino é só bater em sua cabeça 
com uma colher de pau por três sextas-feiras seguidas. 

Para quem não está acostumado, a linguagem nordestina tem um 
sotaque muito especial que o diferencia de outras regiões.

Veja se você conhece essas expressões: Quando uma pessoa é valente, 
ela é curada, ou então, “desacismada”. Se o homem é solteirão e só 
gosta de farra, ele é um “damo”.  Mas se for atrevido e impertinente, 
é um “lutrido”. Enfim, no Nordeste não falta vocabulário para dife-
rentes situações.
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Quem precisa ter na cabeça uma infinidade de palavras são os embo-
ladores e os cantadores de cordel que, num desafio, em questão de 
segundos, precisam responder ao parceiro adversário. 

A literatura de cordel, própria da cultura da região, é formada de 
livretos que, usando tipografia e xilogravuras, tomou conta do Nor-
deste a partir do final do século XIX. A feira típica nordestina foi o 
ponto de partida para a expansão do cordel. Quando o movimento 
toma conta da feira, vem o poeta e esparrama seus livros numa estei-
ra, ou colcha, ou ainda os coloca em mesas e caixotes. O que é muito 
admirado no cordel é a rapidez em que os versos são feitos.

Outra coisa rica que o Nordeste tem é o artesanato. Você já viu os 
trabalhos feitos com renda que se transformam em produto de ex-
portação cuja arte e trabalho são preservados há duzentos anos? 
Mas não é só isso. A cerâmica utilitária baiana, à base de moringas e 
panelas, além dos pequenos trabalhos em barro: vaqueiro a cavalo, 
jegues, burrinhos, crianças, cantores e cachaceiros, cangaceiros, san-
tos; a palha onde as cesteiras usam a carnaúba do Aracati; as tecelãs 
de Jaguarana; os escultores de madeira; os ceramistas de Juazeiro do 
Norte; as louceiras de Viçosa; os escultores de casca de tartaruga, 
em Canoa Quebrada; os fabricantes de garrafa de areia colorida das 
praias pernambucanas e cearenses, tudo isso  constitui  uma riqueza 
que se diferencia do artesanato de outras regiões e que realizadas por 
verdadeiros artistas e por mãos habilidosas.

4.3 Região Sudeste
A região Sudeste compreende os Estados de Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo. É a região com a maior população do 
país e com a maior densidade demográfica, sendo também a mais de-
senvolvida economicamente. A população total da Região Sudeste é 
de 80.353.724 habitantes de acordo com o IBGE (2010). Esse número 
representa 42% de toda a população brasileira.

É uma região de grande diversidade geográfica e geológica, com 
montanhas acidentadas, planaltos ondulados e tabulares, escarpas, 
baixadas litorâneas, rios de várias bacias fluviais a correr em todas as 
direções, florestas tropicais úmidas e um clima tropical variável. 

Saiba mais sobre essa importante 
expressão literária no site: 

http://www.ablc.com.br/



Saindo do litoral para o interior, desde os primeiros tempos da colo-
nização do Brasil pelos portugueses,  muitas lendas se formaram na 
Região Sudeste. Uma das mais correntes era sobre a existência de uma 
grande serra resplandecente que brilhava ao Sol, formando mil cores. 
Conta a lenda que lá existia a maior mina de esmeraldas do mundo e 
muitos bandeirantes saíram em busca deste verde tesouro. 

O bandeirante paulista Fernão Dias Paes 
Leme recebeu do governo a recomendação 
de encontrar esmeraldas e outras pedras 
preciosas no interior do Brasil. Acreditava-se 
na existência da Serra das Esmeraldas, situ-
ada no centro da região que hoje é Minas 
Gerais. Diz uma lenda indígena que na La-
goa de Vupabuçu morava a Iara, que atraía 
os guerreiros para o fundo das águas. Os 
indígenas pediram ao deus da guerra que 
a Iara dormisse, mas caberia aos mapaxós 
zelar pelo seu sono. Assim fizeram – e a Iara 
ficou dormindo por longos anos, a ponto 
de seus cabelos tomarem conta do fundo 
da lagoa e, no contato com o chão, trans-
formaram-se em pedras verdes. Os mapaxós disseram isso a Fernão 
Dias e pediram que ele não acordasse a Iara. O bandeirante não ouviu 
o pedido e mandou arrancar as pedras. A Iara não acordou, mas caiu 

Figura 3 - Mapa e capitais
Fonte: www.redebrasileira.com/mapas/regioes/
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sobre o bandeirante uma maldição em forma de febre, era a sezão. O 
drama de Fernão não terminou com sua morte. Examinadas as pedras 
que levava, verificou-se que elas não eram esmeraldas, mas turmalinas 
verdes. No entanto, Fernão Dias imortalizou-se como um pioneiro e 
descobridor de Minas Gerais, imortalizado com o poema O Caçador 
de Esmeraldas, de Olavo Bilac – e com seu nome batizando uma das 
estradas mais importantes do Brasil: a Rodovia Fernão Dias, que liga 
São Paulo a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Pronto! Chegamos então à civilização do ouro. É importante que você 
conheça a história que foi o ponto de partida para a idealização do 
grande movimento político do Brasil colônia: a Inconfidência Mineira.

A história nos conta que foi durante  ciclo do ouro em Minas 
Gerais que surgiu um dos mais importantes movimentos sociais, 
denominado Inconfidência Mineira, cujo objetivo era formar 
um governo independente no Brasil e lutar pela liberdade, con-
tra a opressão do governo português e contra as altas taxas e 
impostos. Uma das insatisfações dos brasileiros se deu em fun-
ção da cobrança do quinto para quem encontrasse ouro o que 
correspondia a vinte por cento de todo ouro encontrado, que 
ia parar nos cofres portugueses. Esse imposto era chamado de 
derrama que era cobrado de toda a população mesmo dos que 
não eram mineradores, pois a cobrança se dava por região mi-
neradora. Como havia muita exploração do ouro, a produção 
foi diminuindo, mas mesmo assim os impostos eram cobrados.  
Se a região mineradora não conseguisse cumprir as exigências, 
as casas eram invadidas por soldados da coroa para obterem 
bens para completar a dívida. Muitos líderes desse movimento 
foram presos, mas apenas Joaquim José da Silva Xavier, conheci-
do como Tiradentes foi condenado à morte e executado. Outros 
personagens deste movimento foram os poetas Tomás Antônio 
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga (mine-
rador), padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira.

Refletindo a explosão do ouro, surgiram as irmandades religiosas e 
a construção de muitas igrejas e em torno delas um incremento das 
artes plásticas, da música e da cultura popular.

Para saber mais sobre a 
Inconfidência ou Conjuração 

Mineira, acesse os links
http://www.historiadobrasil.

net/
 

http://pt.wikipedia.org/
wiki/Inconfid%C3%AAncia_

Mineira

http://tvescola.mec.gov.br/
index.php?option=com_

zoo&view=item&item_
id=4785



Foi essa civilização que permitiu o crescimento de uma rica manifesta-
ção brasileira: a serenata. E, até hoje, muitas modinhas daquele tem-
po ainda continuam sendo apresentadas em Minas e também em ou-
tras partes do Brasil. E, na corrida pelo ouro, algumas figuras lendárias 
foram surgindo como a Chica da Silva, o Aleijadinho, o escravo Isidoro 
e o próprio Tiradentes. 

Quando as minas de ouro começaram a diminuir sua produção e sua 
importância, surgiu o ciclo do café. Na cultura, o café inspirou poetas, 
compositores e criou condições para o surgimento de personalidades 
populares.

A Região Sudeste representa um portal turístico muito significativo 
para o nosso país com as lindas praias de Angra dos Reis, Cabo Frio, 
Búzios, a cidade histórica de Parati, a cidade imperial de Petrópolis. É 
na “cidade maravilhosa”, no Estado do Rio de Janeiro, onde acontece 
o carnaval mais famoso do mundo, com seus desfiles de escolas de 
samba que encantam os visitantes de toda a parte do planeta. E, ain-
da, o morro do Corcovado com sua escadaria que leva ao monumento 
do Cristo Redentor e à visão do Pão de Açúcar. Temos no Estado do 
Espírito Santo as palmeiras, as dunas de areia com sua beleza natural 
e a proximidade com Minas Gerais cuja paisagem é de montanhas, 
vales, grutas e um conjunto arquitetônico em estilo barroco do sé-
culo XVIII.  Não podemos deixar de falar na terceira maior cidade do 
mundo, que é São Paulo – um testemunho histórico de prosperidade, 
sendo uma das primeiras cidades a se formar plenamente no país e 
o ponto de partida do movimento de expansão brasileira, realizado 
pelos bandeirantes.

Assim como nas outras regiões que você conheceu nesta unidade, 
o artesanato da Região Sudeste é algo inigualável. Os colonizadores 
e imigrantes (portugueses, italianos, japoneses, alemães, sírios, liba-
neses, espanhóis, coreanos, poloneses, suíços, holandeses, franceses) 
trouxeram muitos hábitos que foram transformados em arte. É nas 
cidades mineiras que muitas mãos tecem, bordam, pintam, entalham 
ou modelam. O barro é uma matéria-prima forte nesta região, cujos 
produtos são exportados para grandes centros urbanos. 

As maravilhosas bonecas Abayomi são encontradas no Rio de Janeiro, 
cuja técnica consiste no uso de retalhos de tecidos onde são aplicados 

 

 

Boneca de retalhos 
(Abayomi) Artesanato – RJ            

Pilão em madeira Artesa-
nato – MG
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nós para dar forma a sua silhueta em forma de personagens da mito-
logia, do folclore e do momento atual.

A arte capixaba tem grande 
valor comercial e cultural, des-
tacando-se as panelas de barro 
preto feito à base de argila sen-
do moldadas manualmente. Já 
o artesanato de São Paulo tem 
influência dos espanhóis, dos 
italianos, dos alemães, dos ja-
poneses e outros tantos que lá  
aportaram fazendo brotar cerâmicas, rendas, bordados e comidas típi-
cas de seus países de origem. O berço de ceramistas famosos situa-se 
no Vale do Ribeira, mais especificamente em Apiaí onde encontramos 
os santeiros, como José Aparecido Machado de Lima.

A diversidade cultural encontrada na Região Sudeste é algo que nos 
enche de orgulho não só pela originalidade e beleza, mas pela riqueza 
que faz com que cada estado brasileiro tenha uma identidade própria, 
item de grande valor e agregação de saberes.

Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida - SP
Foto : Gilberto Tavares
Link de acesso:
http://www.brasil.gov.br/sobre/turismo/tipos-de-turismo/turismo-religioso

Panela de barro preto Artesanato – Espírito 
Santo



Quando se trata da religiosidade da população do Sudeste do Brasil, 
podemos afirmar que ela tem diversas faces, ou seja, é diversificada, 
como acontece com a sua cultura popular e isso se deve à sua diver-
sidade populacional, ou seja, às diversas etnias que a colonizaram. 
Porém, todas as religiões têm seu campo fértil para a sua prática sem 
que haja conflitos significativos entre elas e seus praticantes. Encon-
tramos coexistindo pacificamente, ou até se mesclando, o catolicismo, 
o espiritismo, a umbanda e as diversas denominações evangélicas, em 
especial as pentecostais que vêm conquistando um grande número 
de fiéis..

Quanto ao Espiritismo, encontra-se hoje presente em todos os estados 
brasileiros, mas a maior concentração de instituições espíritas se en-
contra naturalmente na Região Sudeste por ser a de maior densidade 
demográfica. Há que se destacar também que a atuação do médium 
mineiro Francisco Cândido Xavier, que viveu a maior parte da sua vida 
em Uberaba, contribuiu enormemente para a expansão do Espiritismo 
no Brasil e especialmente em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro.

4.4 Região Sul
A Região Sul, territorialmente, é a menor região do país, com ape-
nas três Estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Con-
forme dados do IBGE (2010), a população total da Região Sul é de 
27.384.815 habitantes. 

Figura 4 - Mapa e capitais
Fonte: www.redebrasileira.com/mapas/regioes/
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Três bacias fluviais dominam esta região: a do rio Paraná, a do rio 
Paraguai e a do rio Uruguai. Os grandes atrativos turísticos são as 
Cataratas do Iguaçu, no Paraná, local conhecido como Tríplice Fron-
teria por estar na divisa de três países: Brasil, Argentina e Paraguai; 
a Serra Gaúcha onde estão as belas cidades de Gramado e Canela, 
com arquitetura em estilo alemão e italiano; e o litoral catarinense.  

O Sul é uma região em que a diversidade étnico-cultural do seu povo 
se sobressai em razão da própria história de colonização e povoamen-
to. Os primeiros a chegarem foram os alemães e os italianos e depois 
os colonos de terras do Império Russo, como poloneses e ucranianos. 
Todos chegaram trazendo também, em sua bagagem, seus costumes 
e suas tradições, que dão um colorido ao folclore do Sul. Outro as-
pecto também trazido por esses grupos está presente na arquitetura 
típica europeia de suas construções. 

Mais tarde vieram os japoneses e os holandeses, que buscaram, ba-
sicamente, o Paraná, para se estabelecerem.  Esses colonos tornaram 
a Região Sul um dos esteios agrícolas do país. Nessas propriedades 
praticava-se a policultura e o trabalho geralmente era familiar.  Atu-
almente, são  cultivados  trigo, uva, maçã arroz, cevada, aveia, milho 
café, batata e cebola, além da soja que  é o principal produto agrí-
cola na região. A principal atividade econômica é a pecuária, sendo 
a Região Sul a maior produtora de gado suíno e aves, destacando-se 
os estados de Santa Catarina e Paraná. Já no Rio Grande do Sul pre-
domina o rebanho bovino e ovino. Nessa região, há uma presença 
forte da atividade agroindustrial, que são empresas que industrializam 
produtos agropecuários.

Mas, como estamos falando dos costumes e das tradições, é certo 
que o Sul do país foi palco de grandes batalhas tornando sua mi-
tologia diferente das outras regiões, a ponto de os personagens se 
confundirem  entre história real e lendas e mitos. Dois momentos 
históricos que comprovam isto foram a Guerra dos Farrapos e a Re-
volução Federalista. São personagens importantes: Bento Gonçalves, 
Antônio de Sousa Neto, David Canabarro, o general Osório, Salda-
nha da Gama, Flores da Cunha, Pinheiro Machado, Júlio Castilhos, 
a catarinense Anita Garibaldi, Gumercindo Saraiva, Getúlio Dorneles 
Vargas e até os últimos 35 índios da tribo Minuanos que, na Guerra 
dos Farrapos, integraram o esquadrão de lanceiros do coronel Jacin-

Policultura significa o cultivo 
de várias culturas em uma 

propriedade e monocultura é a 
produção ou cultura agrícola de 

apenas um único gênero agrícola.



to Guedes da Luz, lutando até a morte.

Outros personagens da tradição açoriana, ponto inicial da colonização 
da Ilha de Santa Catarina, são as bruxas e os lobisomens.

Dizem que numa família, onde nasceram somente filhas, a sétima me-
nina deve ser batizada com o nome de Benta para que ela não venha 
a ser transformada em bruxa. Agora, em noite de lua cheia, é bom se 
prevenir colocando sal grosso nas soleiras das portas, pois são nessas 
noites que as bruxas costumam aparecer. Há muitas rezas, costumes e 
muitas simpatias para afastar as bruxas.

No Sul, quase tudo pode ser explicado por meio das lendas. As ci-
garras, por exemplo, cantam até morrer, porque uma delas, muito 
foliona, não atendeu ao pedido da mãe doente para que lhe fizesse 
companhia.

Sobre o “Negrinho do Pastoreio”, existe um verdadeiro lendário, ta-
manha quantidade de histórias espalhadas sobre ele. Uma delas conta 
que um estancieiro muito rico e mau, tinha um negrinho como escra-
vo. Sem família, o negrinho dizia-se afilhado de Nossa Senhora. Certo 
dia, um vizinho desafiou o estancieiro dizendo que tinha um cavalo 
mais rápido do que o baio do negrinho. Quase vencendo a corrida, 
o cavalo do negrinho assustou-se e o outro cavalo venceu, deixando 
o estancieiro com muita raiva. O negrinho foi surrado e recebeu uma 
dura missão: pastorear o rebanho por trinta dias e trinta noites em 
um lugar mais distante do que o de costume. Durante a noite, porém, 
os cavalos assustaram-se e fugiram pelo campo afora. O negrinho foi 
surrado novamente e mandado para o campo em busca dos cavalos. 
O negrinho lembrou-se de Nossa Senhora e pegando uma vela saiu 
pelo campo. Por onde ele passava, a cera que pingava da vela se trans-
formava em luz, deixando o campo todo iluminado. Os galos começa-
ram a cantar pensando que era madrugada e os cavalos voltaram. O 
filho do seu senhor encarregou-se de espantar novamente os animais, 
e novamente o negrinho foi surrado até a morte e jogado num for-
migueiro. Mas qual não foi a surpresa do estancieiro, quando no dia 
seguinte foi até o formigueiro e encontrou o negrinho, ao lado da Vir-
gem Maria, os dois envolvidos num facho de luz. Perto deles estavam 
o cavalo baio e o rebanho que logo em seguida saíram para longe. A 
notícia correu e muitos passaram a avistar, à noite, pelas estradas, ou 
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no alto dos céus, o escravo cercado de luz a conduzir um rebanho.

Depois de saber uma das histórias do “Negrinho do Pastoreio”, 
nós o convidamos  para pesquisar e escrever em seu memorial 

sobre outras lendas da Região Sul. Como sugestão, propomos a lenda 
da Vila Velha e a de como nasceu a erva-mate. Este exercício tem o 
objetivo de colocá-lo em contato com as lendas mais conhecidas desta 
região, as quais poderá explorar com a sua comunidade escolar quando 
do planejamento de oficinas culturais.

E quais são os tipos característicos deste povo? Destacamos os carre-
teiros, os mineiros do carvão, os ervateiros, os apanhadores de pinhão, 
os vinhateiros, os plantadores e colhedores de café, os charqueadores 
e os peões. A estes se ajuntam artesãos, doceiros, rendeiras de várias 
modalidades, que dão um colorido à Região.

Mas o gaúcho que habita os campos do planalto do Rio Grande do 
Sul é a maior representação desse lugar. Com paixão pelos cavalos e 
pelos pampas, seu palavreado mistura expressões portuguesas, espa-
nholas e guaranis. Seus mitos e lendas tratam do boitatá, das almas 
perdidas dos angueras, das serpentes dos pampas e dos bois arredios 
das campinas. Trajam bombachas (calças largas); os ponchos de panos 
grossos; a pala, que é uma espécie de poncho franjado de pano mais 
leve; o chapéu mole, de abas largas, preso por uma tira de couro; as 
botas altas nas quais não faltam as chilenas (esporas barulhentas); o 
lenço no pescoço; e um cinto grande na cintura, a guaiaca.

Um dos folguedos mais populares do Sul, especialmente em Santa Ca-
tarina e no Paraná, é o boi-de-mamão. A exemplo do boi-bumbá do 
Norte e do bumba-meu-boi do Nordeste, o boi-de-mamão também 
conta a história do boi que morre, sendo seu corpo repartido com os 
presentes, mas que depois, por intercessão da Virgem Maria e dos 
outros santos, é ressuscitado. No Sul, são personagens dessa festa a 
Bernunça; a Maricota, uma mulher gigantesca que faz a alegria dos 
espectadores; o vaqueiro, o Mateus, o cachorro, o bicho Jaraguá (que 
põe medo nas crianças), a girafa, a cobra jiboia, o cavalinho, a cabri-
nha e muitos outros. O boi-de-mamão é mais alegre e menos dramá-
tico que os bois do Norte e do Nordeste.



No Paraná e em Santa Catarina, também há congadas, que mantêm 
as mesmas tradições de veneração e culto à Nossa Senhora do Rosá-
rio, São Benedito e Santa Efigênia.  Na congada, em geral, destaca-
-se o grande número de personagens ostentando títulos e sinais de 
nobreza, como por exemplo o rei congo, o principezinho, o príncipe, 
o secretário, o duque, entre outros,  a maioria  desses personagens 
possuindo nomes africanos.

Já em Nova Petrópolis, relembrando as tradições alemãs, temos a Fes-
ta do Folclore. Em Caxias do Sul, os descendentes de italianos fazem a 
Festa Nacional da Uva. Em Gramado, acontece a Festa da Colônia e já 
é tradicional o chamado Natal Luz. É lá que hoje acontece o Festival de 
Cinema de Gramado que passou a fazer parte do cenário do cinema 
nacional desde  1973, quando  foi oficializado pelo Instituto Nacional 
de Cinema. 

O fandango foi trazido para o Sul pelos primeiros colonizadores e tem 
como acompanhamento musical básico duas violas, uma rebeca e um 
pandeiro. Nos tempos atuais, o acordeão também passou a ser utili-
zado.

A chula, conhecida em todo o Brasil e mais popular no Rio Grande 
do Sul, tem semelhança com o lundu afro-brasileiro e com o baião 
nordestino. Apresenta a dança como desafio, tanto na cantoria quan-
to na coreografia. Os dançarinos executam passos entre dois bastões 
colocados no chão, criando movimentos sem tocar nos bastões.
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Conhecida desde a Antiguidade, a dança do pau-de-fita é uma home-
nagem aos deuses da fertilidade,  em que as pessoas enfeitam as árvo-
res em agradecimento aos frutos delas colhidos. Tem a mesma origem 
a ornamentação do mastro de São João, Santo Antônio e São Pedro.

Já para o gaúcho, churrasco só mesmo o dele. E para acompanhar 
uma cuia de mate “verde” ou “amargo”.  Pode ter um bom vinho e 
uma “canha”, que é a cachaça.

No artesanato, a cerâmica está presente em toda a parte, figurativa e 
utilitária. É famosa, por exemplo, a cerâmica teuto-brasileiro do Vale 
do Itajaí – Santa Catarina. Igualmente  tradicionais são as rendas de 
bilro ou de almofada dessa Ilha; os trançados de vime, raiz de imbé, 
palha, taquara e bambu; e o chocolate artesanal.

E, finalmente, muito comum no Sul, a casa de enxaimel, trazida pelos 
colonos, especialmente alemães, tem por base a utilização de madeira 
em várias tonalidades, muitas vezes sem pregos, e outros materiais 
difíceis de encontrar nos primeiros tempos de colonização.

A arte do enxaimel é uma antiga técnica construtiva de habitação, na 
qual uma estrutura de madeiras encaixadas  tem seus vãos preenchi-
dos com tijolos ou taipa. O enxaimel é tido como o principal legado da 
colonização alemã e carrega séculos de tradição e cultura.

No Sul, principalmente dos alemães, italianos e poloneses herdamos a 
religiosidade que aqui predomina a cristã católica. Parte dos imigran-
tes  alemães foi  também responsável pela religião disseminada pelos 
cristãos protestantes, luteranos, menonitas e outras que, ainda nos 
dias de hoje, são amplamente  praticadas nessas regiões.

Mas, apesar da solidez das práticas mencionadas, não podemos es-
quecer que no Sul a religiosidade é multifacetada, dependendo do 
tipo de imigração que ocorreu e da região  a que nos referirmos. Prin-
cipalmente no litoral, podemos encontrar manifestações da Umban-
da, que reúne elementos sincréticos de origem africana, indígena, ca-
tólica e espírita. 

Na diversidade religiosa na região Sul, há que se considerar as manifes-
tações religiosas do extremo oriente, especialmente as que surgiram 

“Você sabia que o 
churrasco é originário 

do pampa? Os vaqueiros 
assavam pedaços grandes 

de carne dentro de um 
buraco aberto no solo. 

A cinza do braseiro 
temperava a carne, 

dando-lhes um sabor 
peculiar” (Projeto Buriti, 

2011)

Para conhecer a beleza da 
construção antiga enxaimel 

muito presente na região 
sul,  Acesse o link http://

www.skyscrapercity.com/
showthread.php?p=54687703

Menonita é uma 
denominação religiosa 

com história de 
perseguição política e 

discriminação religiosa. 
Trata-se de um grupo 

de orientação cristã 
fundamentado no 

protestantismo que surgiu 
na Europa no século XVI 
no contexto da Reforma.



ao longo da história da imigração japonesa no estado do Rio Grande 
do Sul como o budismo japonês, o xintoísmo e a sua interação com as 
religiões locais como catolicismo e protestantismo, além das religiões 
afro-brasileiras. Um item importante a ser observado  é que,  além de 
tratar do aspecto de espiritualidade desses imigrantes, as religiões têm 
sido utilizadas como instrumento de integração à sociedade local em 
determinados momentos históricos da vida desses indivíduos. 

4.5 Região Centro-Oeste
Três Estados compõem a Região Centro-Oeste, são eles: Goiás, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesta Região também está o Distrito 
Federal, que abriga a capital do país, primeira cidade do século XX a 
tornar-se Patrimônio Cultural da Humanidade, por decisão da Unesco. 
A população da Região Centro-Oeste é de 14.050.340 habitantes, 
conforme dados do IBGE (2001). 

Não há como falar da cultura desta Região sem falar das tribos indí-
genas que, mesmo com todas as dificuldades provocadas pelas trans-
formações econômicas e sociais, mantêm fortes e ricas tradições cul-
turais. É na bacia do Araguaia/Tocantins que estão a Ilha do Bananal e 
o Parque Indígena do mesmo nome. E ainda há várias outras reservas 
espalhadas: o Parque Nacional do Araguaia, a Reserva Indígena do 

Figura 5 - Mapa e capitais
Fonte: www.redebrasileira.com/mapas/regioes/
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Xingu, Kadiéu, Nhambi-quara, Aripuanã, Jarina e Capoto.

Mesmo com tantos massacres de que, infelizmente, foram vítimas ao 
longo dos tempos, vivem ali várias tribos, cada uma com sua mitolo-
gia, seu lendário, seus segredos, seus folguedos, suas festas e danças.

No Xingu, o huca-huca é uma espécie de torneio de luta em que ga-
nha o guerreiro que conseguir fazer o adversário tocar os ombros no 
chão. Também a idjazó é uma modalidade de luta de braço, para qual 
se realiza uma festa, a Arnacan. Ela dura um dia inteiro, sendo ven-
cedor o que recebe o título de deridó, aquele que conseguir derrubar 
mais adversários.

No mês de julho, uma grande festa acontece entre os índios xingua-
nos. É o javari, que a cada ano homenageia um cacique morto. Vá-
rias tribos participam em confraternização e trocam objetos artesanais 
desde cerâmica, arcos e flechas, bonecos de barro e até enfeites tran-
çados de algodão. Durante a festa, os jovens precisam mostrar suas 
habilidades com o dardo. Há rituais em que as mulheres não partici-
pam, como o da Karytu, em que os homens tocam enormes flautas 
de bambu; é o misterioso ritual de morte Kuarup, considerada a maior 
festa indígena brasileira.

Abrigando muitas fazendas de gado e um amplo complexo turístico, 
o Pantanal mantém viva uma cultura popular herdada dos índios, mas 
bastante transformada ao longo dos tempos.

O peão é o tipo característico do Pantanal. Ele está sempre disposto 
a contar uma história sobre um boi bagual que é valente e difícil de 
conduzir para o curral. O peão também está sempre pronto para par-
ticipar de uma comitiva.

Você sabe o que é uma comitiva no Pantanal? É um grupo de peões 
que leva o gado de uma fazenda para outra, com o berrante coman-
dando a marcha. Eles vão de chapéu de palha ou de couro na cabeça 
e perneiras em cima da calça para poder entrar nos alagados.

Já o candango é o personagem típico que ficou imortalizado na cons-
trução de Brasília. Em sua maioria nordestina, esses construtores trou-
xeram seu folclore regional, seu modo de cantar. Em Ceilândia, cidade 

Bagual é o nome que se dá ao 
gado bravio, que já não obedece 

mais ao homem — não dá rodeio. 
Cria-se à lei da natureza (LANE, 

1956)



do Distrito Federal, Oscar Niemayer um dos grandes criadores da ar-
quitetura do século XX, cujos edifícios cívicos de Brasília têm sua mar-
ca, projetou a Casa do Cantador, onde, além das apresentações de 
cordelistas, poetas populares e grupos folclóricos, funciona também 
a Federação Nacional das Associações dos Cantadores, Repentistas e 
Poetas Cordelistas.

Mas, ainda temos o garimpeiro e o violeiro ou cantador, figuras impor-
tantes no cenário da região Centro-Oeste.

Nas crendices populares da região Centro-Oeste, dizem que beija-flor 
entrando pela janela da casa é sinal de boas notícias.Passar debaixo da 
escada,  guardar espelho quebrado, deixar chinelos virados com a sola 
para cima: nem pensar!  Mas, se quer atrair sorte, é só achar ferradu-
ra de sete buracos ou um trevo de quatro folhas. Lenda é o que não 
falta, desde os mistérios da Gruta Azul, em Bonito, ao nascimento do 
tuiuú, o pássaro símbolo do Pantanal.

É nessa mistura de questões místicas e sobrenaturais com lendas e 
mitos de animais que habitam a região Centro-Oeste que as histórias 
vão tomando forma. Na cidade de Goiás – mais conhecida como Goi-
ás Velho – durante a quaresma, ocorre a procissão das almas e dizem 
que ninguém pode abrir as janelas, sob o risco de acontecer coisas de 
que até Deus duvida. Na quarta-feira santa, uma milenar manifesta-
ção religiosa chamada Procissão do Fogaréu ganha às ruas da cidade 
com o intuito de relembrar como os perseguidores buscavam Cristo 
para prendê-lo. Os participantes, encapuzados e com uma tocha na 
mão, ao som de tambores ou de matracas e com cantos fúnebres, 
caminham em marcha pelas ruas da cidade até a igreja, onde há a 
solenidade final. 

Muitos folguedos foram trazidos da região Sudeste, pois como já co-
nhecemos a história, o Centro-Oeste foi colonizado, inicialmente, por 
pessoas vindas de São Paulo e Minas. Portanto, mantêm-se as tradi-
ções como a Folia de Reis, os congados e a Festa do Divino. 

Em Mato Grosso do Sul, entre o Natal e o Dia de Reis, acontece uma 
festa em que o boi tem um nome diferente: o “toro candil”. É um 
bumba-meu-boi de origem paraguaia em que os personagens de 
animais possuem chifres com candeeiros, que são acesos durante a 
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festa. Eles são toureados por homens mascarados e às vezes vestidos 
de mulher.

Em Mato Grosso existe o “boi-à-serra” uma variante do bumba-meu-
-boi do Maranhão, boi-de-mamão de Santa Catarina e Paraná e do 
boi-bumbá, praticados no Amazonas e Pará. Nessa dança, que é mui-
to praticada nas comunidades rurais da Baixada Cuiabana,  os parti-
cipantes cantam uma toada que narra a trajetória de vida e morte de 
um boi que é capturado por destemidos vaqueiros.

No Centro-Oeste, as danças 
apresentam nítidas marcas in-
dígenas. Em Mato Grosso des-
tacam-se as danças do siriri e 
a do cururu, que são manifes-
tações culturais ligadas às fes-
tividades dos dias santos. As 
rodas de cururu e siriri mais 
importantes ocorrem no ciclo 
joanino – São Pedro, Santo 
Antônio e São João. O siriri é 
dançado ao som da viola de 
cocho, do ganzá e do mocho, 
uma espécie de banco, cujo 
assento de couro é percutido com baquetas de madeira, sendo partes 
da cultura da região de Cuiabá. Em Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, muitas festas de cunho religioso católico são registradas na planí-
cie, como os mascarados de Poconé (MT), e a festa do Divino Espírito 
Santo, de Coxim (MS), o toro candil, de Porto Murtinho, em Bela Vista 
e Caracol, municípios de Mato Grosso do Sul.

Não se pode falar do cancioneiro goiano sem se referir à moda de vio-
la, este gênero musical que é legítimo herdeiro das cantigas medievais 
e que no Brasil se dividiu em vários estilos e tipos.

Em Mato Grosso do Sul, além da moda de viola, encontramos outros 
ritmos como a polca paraguaia, a galopa, a guarânia e o chamamé, 
sendo os dois últimos uma junção de ritmos paraguaios e argentinos. 
Em se tratando de Mato Grosso, principalmente, da Baixada Cuiaba-
na, faz parte do estilo musical e da dança o rasqueado cuiabano e o 



Viola de Coxo               
Fonte: Edson Rodrigues/Secom-MT

lambadão. A viola tradicional e a viola de cocho são utilizadas neste 
dois estados.

O destaque do artesanato também fica por conta da influência indí-
gena. Um exemplo é a tribo dos Carajás, no Xingu, cujas canoas e 
os remos são peças de alto valor artístico, muito bem desenhados e 
pintados com tinturas da própria natureza. Igualmente ricos são os 
bonecos de madeira e barro, conhecidos como licocós, popularmente 
conhecidas como bonecas Carajás.

Os indígenas também são mestres na arte da cerâmica e hábeis tran-
çadores de bambus e taquaras, usados na confecção de cestas e ou-
tros objetos.

Em toda a região, mas principalmente em Goiás, as tecelãs são de 
grande importância socioeconômica. O algodão é a matéria-prima. 
Colhido e descascado em rústicos aparelhos artesanais, passado de-
pois nas rocas e nas caneleiras dos teares, as peças podem ser usadas 
na fabricação de colchas, redes, mantos e vestimentas diversas. 

Na cidade de Várzea Grande, interior de Mato Grosso, existe uma 
pequena comunidade chamada Limpo Grande, principal núcleo de 
produção das famosas redes cuiabanas, seguido pelos municípios de 
Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Rosário e 
Nobres. A produção da tecelagem nesses locais conserva a técnica do 
tear vertical, herança da cultura indígena, viva apenas nesse estado.
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Como nas outras regiões, o catolicismo predomina, muito mais sin-
cretizado e com uma rica prática de festividades ligadas à religiosi-
dade popular em que se destacam os eventos como a Cavalhada e a 
Procissão do Fogaréu. As Cavalhadas ocorrem na cidade de Pirenópo-
lis por meio de uma apresentação teatral ao ar livre em que homens 
montados a cavalo representam uma luta medieval entre cristãos e 
mouros. As cavalhadas narram as lutas de reconquista para expulsar 
os mouros da Europa.

A Cavalhada também ocorre no município de Poconé, interior de Mato 
Grosso, e integra o calendário de comemorações da Festa de São Be-
nedito, que acontece logo após a Festa do Divino Espírito Santo.

Festa do Divino Espírito Santo - Pirinópolis/GO
Foto: Adriano César Curado

Festa do Divino Espírito Santo - Pirinópolis/GO
Foto: Adriano César Curado



A Festa do Divino Espírito Santo é uma das festas religiosas mais tradi-
cionais e uma das maiores manifestações populares da região Centro-
-Oeste. Esta festa mescla variadas práticas religiosas e profanas, de 
diversas origens e significados. Há uma abundância de folclores tão 
rica que contagia tanto o leigo como o erudito, o profano e o religio-
so, servindo a todos em todas as suas formas e línguas. 

Em Goiás, também ocorre a Festa do Divino Pai Eterno, que atrai ro-
meiros para a cidade de Trindade, mais conhecida como o coração 
da fé, que recebe anualmente cerca de 2,5 milhões de devotos. Em 
Trindade, os devotos visitam ainda a igreja do Santíssimo Redentor, a 
Paróquia do Divino Pai Eterno e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

Na região Centro-Oeste, 
ocorrem festas religiosas 
que atraem milhares de 
pessoas a seus eventos. 
Podemos destacar em 
Cuiabá - Mato Grosso, 
a festa de São Benedi-
to, que dura cerca de 30 
dias, desde a peregrina-
ção da bandeira até a 
festa que acontece em 
julho e a festa de São 

Gonçalo Beira Rio, localizado na região do distrito do Coxipó, também 
em Cuiabá. O nome da comunidade, bem como sua devoção ao santo 

Festa do São Benedito - Poconé/MT
Foto: Raphaela Rezzieri/Acervo particular

Igreja de São Benedito em Cuiabá /Mato Grosso

Fonte: robertz65 via banco de imagens sxc.hu
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originaram do  fato  de os  moradores terem encontrado uma imagem 
do Santo dentro do rio. 

Ainda na região Centro-Oeste, especificamente em Brasília, destacam-se 
as festividades religiosas realizadas anualmente com a participação de 
milhares de pessoas: Festa de Iemanjá, realizada nas margens do Lago 
Paranoá, que se tornou uma prática florescente em Brasília; a Marcha 
de Evangélicos e o Rebanhão Católico; a tradicional Via Sacra de Pla-
naltina que conta com  apresentações da morte e ressurreição de Jesus 
Cristo. Este  evento reúne cerca de 150 mil espectadores que seguem os 
passos do elenco no Morro da Capelinha. É um dos maiores espetáculos 
teatrais ao ar livre do mundo. É considerado Patrimônio Imaterial do DF.  
Brasília também é mística e contempla o Vale do Amanhecer – que fica 
na cidade de Planaltina onde recebe a maior comunidade de doutrina 
espiritualista cristã, contando com mais de 10 mil moradores. O Vale foi 
criado com base na Doutrina do Amanhecer, fundada pela caminho-
neira e médium clarividente Neiva Chaves Zelaya, conhecida como “tia 
Neiva”. A Doutrina do Amanhecer já conta com mais de 600 templos 
em todo o Brasil e em outros países.

Nessa unidade você teve um vasto conhecimento sobre as ma-
nifestações culturais das regiões brasileiras e conheceu a di-

versidade de nosso povo. Objetivando aprimorar seu aprendizado, faça 
uma pesquisa sobre a cultura local da sua região citando: as festivida-
des religiosas e culturais como as danças, a música, os ritmos, os rituais, 
o artesanato, a culinária, dentre outros que você considerar importante 
e que constituem  um marco local.

Registre tudo em seu memorial, pois essas informações são muito im-
portantes para o planejamento de oficinas culturais.

    RESUMO 
Nessa unidade, você teve a oportunidade de conhecer as regiões do 

nosso imenso país, algumas de suas belezas e encantos. Nosso povo, 

nossa(s) cultura(s) são riquezas que nos enchem de orgulho. Essa 

mistura de etnias nos torna diferentes e únicos. O cenário de cada 

região, contemplado neste estudo, foi elaborado com o intuito de 

ampliar sua visão acerca do que propõe este caderno: contribuir para 
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a formação de pessoas para atuarem como técnicos em multimeios 

didáticos na escola. Foi pensando nisso que o levamos a fazer uma 

leitura da formação cultural brasileira para que, a partir desse en-

tendimento, você possa atuar na sua comunidade escolar como um 

mediador da aprendizagem, bem como na difusão e na preservação 

da(s) nossa(s) cultura(s), e da cultura local de sua região.





Unidade 5

A Escola como 
Polo Irradiador   
de Cultura

Fonte: Assessoria Secom-M
T
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Nesta unidade, vamos refletir sobre o quanto a escola é 

fundamental para a  memória cultural, na preservação e na 

transformação da nossa cultura, pois é nela que os saberes 

são construídos e as manifestações culturais são revividas 

e (re)criadas. Nesse sentido, a escola deve-se preparar para 

ser um polo irradiador de cultura visto que está repleta 

de condições que favorecem a difusão cultural: o conheci-

mento, a expressividade, a ambientação, a socialização, a 

própria filosofia educacional que agrega a cultura humana. 

Você deve estar-se perguntando. Mas por que a escola se pode  cons-
tituir em um polo irradiador de cultura? Porque com o acúmulo de 
experiências culturais, o aluno aprende a pensar, a se relacionar, a se 
expressar e, consequentemente, a melhorar o conjunto de atitudes 
que formam o desempenho escolar. A escola enquanto o pólo irra-
diador de cultura é um espaço de referência cultural e artístico. Ela 
surge como uma alternativa para promover diferentes manifestações 
artísticas, além do ensino que ela já oferece.

A escola é um espaço cultural. É nela que educadores e educandos 
têm a oportunidade de se enxergarem como integrantes de um pro-
cesso histórico-cultural oportunizado por meio do debate, das trocas 
de experiências e da aquisição de conhecimentos, a partir dos elemen-
tos da sua cultura. 

Para que a escola se possa constituir nesse espaço de difusão da cul-
tura, precisamos contagiar toda a comunidade escolar.  Para isto, 
utilizaremos argumentos que estimulem experiências culturais, prin-
cipalmente quando valorizam, resgatam e relacionam elementos da 
cultura popular local e da cultura erudita com a cultura de massa. 

É importante você saber que as atividades culturais não devem ser 
centralizadas em um único espaço da escola. Em todos os seus cantos 
a cultura se encontra espalhada, mas, um lugar especial pode ser dire-
cionado às atividades escolhidas e propostas pela comunidade escolar. 

Para que isso ocorra, todo trabalho cultural deve ser incorporado por 
meio da expressividade dos alunos, da tendência cultural que a comu-
nidade já possui. As práticas culturais predominantes da comunidade 
como as artes cênicas, a poesia, a música, a literatura, as brincadeiras, 



a contação de histórias, dentre tantas outras expressões culturais, são 
as melhores possibilidades para explorar as capacidades dos alunos na 
construção de seus repertórios próprios. 

Contudo, é preciso se perguntar: como organizar atividades culturais 
na escola? 

Você pode pensar em trabalhar por meio das oficinas culturais, um de-
safio que pode ser gratificante e prazeroso. Com certeza, muitas ideias 
surgirão. Inicie suas propostas a partir do projeto político-pedagógico 
e, como já dissemos, com a participação da comunidade escolar. 

Você está curioso para saber o que são “oficinas culturais”? 

Então, leia!         
          
5.1 Oficinas culturais      
Como estamos falando sobre “oficinas culturais”, é fundamental que 
você tenha claro o que significa e como surgiram no processo históri-
co da humanidade. Então, vamos dar uma pausa agora só para falar 
sobre esta temática. 

Podemos imaginar a “oficina” como um lugar onde se consertam ob-
jetos avariados. Não é verdade que qualquer aparelho ou máquina, 
quando necessita de reparos,  é levado a uma oficina? Isso vale tanto 
para o telefone celular e a televisão quanto para o liquidificador e o 
automóvel. O lugar onde consertamos objetos é uma oficina.

No senso comum, não costumamos associar uma oficina a um es-
paço de descoberta,a não ser que fosse a descoberta do problema 
do objeto a ser consertado. Já um “laboratório” pode ser entendido 
como espaço de descobertas, não? Afinal, não foi num lugar desses 
que Thomas Edison descobriu a energia elétrica, que Louis Pasteur 
inventou a pasteurização e Sabin a vacina contra a poliomielite? Você 
estudou sobre isso no caderno 13, sobre laboratórios?

E se, além de um lugar de descoberta, como o laboratório, a oficina 
fosse também um lugar de criação? Pensemos em um ateliê, onde um 
artista plástico produz seu quadro, sua escultura. Nesse sentido, não é 
apenas o lugar de reparo, mas também de produção e de criação.

Ateliê  é uma palavra que se 
originou do termo francês atelier 
e que significa o mesmo que 
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Podemos agora definir “oficinas culturais” como um espaço 
de aprendizado de saberes, de experimentação de práticas, de 
reprodução de informações – e, também, como um espaço de 
descoberta e de autodescoberta, de invenção, de inovação, de 
contato com o novo e ainda de criação de algum aspecto ou 
elemento da cultura.

As oficinas culturais não seguem necessariamente o calendário es-
colar, não possuem um currículo a ser seguido, podem ser realizadas 
durante todo o ano, até mesmo durante as férias escolares e são ofe-
recidas a toda comunidade e não apenas aos seus alunos.

O produto das oficinas pode ser bem diversificado, dependendo do 
planejamento que você elaborar para a sua escola. Você pode de-
senvolver oficinas culturais envolvendo artes cênicas como o teatro, a 
música, a dança, o circo. Nas artes visuais, você pode investir em prá-
ticas que valorizem o desenho, a pintura, a fotografia, trabalhos com 
colagem, exposições, audiovisuais, dentre outros. Na literatura, você 
pode abrir espaço para tarde de autógrafos, sarau literário, contação 
de histórias, hora do conto, declamação de poesias etc.

É importante também você conhecer que tipo de atividade cultural é 
desenvolvido na comunidade local, pois o produto das oficinas também 
é muito diversificado. Pode haver espetáculos de dança, teatro, circo, 
apresentações de capoeira, expressão corporal, festas, desfiles, exposi-
ções, tarde de autógrafos, sarau, cantoria, presepada,  dentre outros.  
Essa forma mais livre de programar e executar as atividades ajuda a 
fomentar a diversidade das manifestações culturais, evita a rigidez da 

Fonte: Assessoria/Seduc-MT



cobrança de conteúdos por meio de avaliações tradicionais e promove 
a criação de uma verdadeira “comunidade de aprendizagem”.

Ao descobrir os atores responsáveis por essas e outras atividades na 
comunidade, você deve convidá-los a participar do seu planejamento 
em uma ação conjunta. Seu trabalho ficará muito mais enriquecido ao 
valorizar a cultura que a comunidade produz.

Dar um caráter preferencialmente prático às atividades não sig-
nifica deixar de fundamentá-las teoricamente. Por exemplo, em 
uma oficina de capoeira é necessário que o significado da prá-
tica, o seu sentido antropológico e o seu papel histórico sejam 
aprendidos durante o desenrolar das atividades. Caso contrá-
rio, a capoeira seria reduzida a um tipo de prática de exercícios, 
pertinentes como atividade física, mas já se distanciando do ca-
ráter de oficina cultural.

Agora que você já conhece o significado de “oficinas culturais”, não 
acha que seria interessante saber como surgiram as primeiras “ofici-
nas culturais”?

Bom, podemos dizer que a origem das oficinas culturais remonta ao 
período Neolítico.

Não sabemos como eram chamadas na época aquelas pessoas que 
desenhavam e pintavam nas paredes das cavernas naquele período. 
Tudo leva a crer que eram pessoas “cultas”, ou seja, pessoas com 
grande conhecimento da cultura da época. Isso se traduz pela descri-
ção minuciosa da anatomia dos animais representados, pela coerência 
da apresentação das imagens e pelo lugar social que deviam ter. Sua 
tarefa era especial: eram designados para desenhar e pintar aspectos 
dos hábitos e dos costumes de um povo.

Compreendemos hoje que as pinturas rupestres garantiam a transmis-
são cultural e pedagógica da época, o que  contribuiu para a interação 
entre os grupos humanos e destes com a natureza. 

Outro fato importante e curioso que devemos salientar é que em al-
guns desses lugares também foram encontrados instrumentos de tra-
balho utilizados por aquelas pessoas, que desenhavam nas paredes, 

O período Neolítico, 
também chamado de 
Idade da Pedra Polida, 
é o período da Pré-
História compreendido 
aproximadamente entre 
12000 a.C. e 4000 a.C. 
Durante este período 
surge a agricultura e 
a fixação inerente ao 
cultivo da terra provoca 
o sedentarismo (moradia 
fixa em aldeias) e o 
desenvolvimento da vida 
em sociedade, assim 
como o avanço cultural e 
o aumento da população. 
As primeiras aldeias 
são criadas próximas 
a rios para usufruir da 
terra fértil (onde eram 
colocadas sementes 
para plantio) e da água 
para homens e animais. 
Também neste período 
começa a domesticação 
de animais (cabra, boi, 
cão, dromedário etc.). 
O trabalho passa a ser 
dividido entre homens 
e mulheres, os homens 
cuidam da segurança, da 
caça e da pesca, enquanto 
as mulheres plantam, 
colhem e educam os 
filhos.
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de onde se pôde deduzir até que misturavam pigmentos a fim de 
encontrarem cores que traduzissem mais realisticamente a caçada, o 
ritual em questão ou as fases do ano.

Para que essas formas de transmissão ocorressem e fossem entendi-
das, havia observação, desenvolvimento de técnicas e ainda a prepa-
ração de pessoas que desempenhassem esses papéis, para a manu-
tenção dessas civilizações, tribos e povos.

Isso nos leva a crer que aqueles lugares diante das pinturas rupestres, 
em algum momento e por diferentes pessoas, foram utilizados como 
oficinas culturais. Aqueles produtores de cultura, que tempos depois 
foram chamados de “artistas”, tornaram-se pessoas especiais, com 
habilidades muito particulares bem desenvolvidas. Esses dons que os 
diferenciavam dos demais componentes da tribo faziam com que lhes 
fossem atribuídos poderes sobrenaturais, mágicos ou espirituais – po-
deres culturalmente reconhecidos.

A tarefa de produzir e transmitir às gerações futuras o “espírito do 
povo”, a cultura, fez com que, durante muitos séculos, os únicos em-
pregadores de artistas, artesãos, escrivães, cantores etc. fossem os 
príncipes e os sacerdotes. Dessa forma, durante os últimos 5 mil anos, 
as principais oficinas culturais que a humanidade produziu estavam 
sediadas em palácios e templos.

Hoje, as oficinas culturais são espaços instituídos em escolas e em cen-
tros de fomento à cultura com o objetivo de oferecer, aos interessados, 
atividades, principalmente de caráter vivencial, que proporcionam aos 
indivíduos oportunidades de experimentação dos mais diversos tipos 
de linguagens expressivas que favorecem a sua forma de ver as coisas, 
de pensar e de se relacionar com o mundo, propiciando, assim, novas 
aprendizagens.

5.2 Oficinas culturais e formação de plateia
Quando pensamos em desenvolver atividades pela prática de oficinas 
culturais, torna-se necessário que o mediador da aprendizagem tenha 
noção de que se vai  encontrar com uma plateia. Para isso, é importante 
fazer um reconhecimento prévio dos interesses culturais da comunida-
de escolar, tais como: cinema, música, artes plásticas, artes cênicas etc.



Bom, precisamos também fazer uma mobilização para atrair a comu-
nidade escolar para o evento que pretendemos oferecer. Um bom 
convite resolve parte da preocupação com a adesão da plateia. Mais 
uma vez, a criatividade deve ser a condutora dessa ação. Convidar 
deve ter também a função de atrair. 

Como você poderia atrair os alunos e demais participantes da 
comunidade escolar por meio de um convite? Esse exercício 
para atrair o público tem como finalidade garantir o sucesso do seu 
evento. Para um bom resultado da ação, planeje o tipo de atividade que 
irá proporcionar e promova a sua divulgação, por meio de um convite, 
seja pessoal ou geral. Registre no seu memorial os resultados.

A formação da plateia é uma estratégia que vai manter a ofici-
na cultural. Uma vez cativado, o participante reage instigando 
a imaginação, as sensações e os sentimentos pessoais e, na-
turalmente, passa a incluir no seu repertório a apreciação de 
atividades culturais.

Para facilitar a sua compreensão, gostaríamos de lhe sugerir ideias 
para organizar uma oficina cultural, de modo a proporcionar pontos 
de reflexão sobre a prática que  o ajudará  a pensar em como poderá 
atuar, pedagogicamente, na sua escola.  Então pense e converse com 
seus colegas. Propomos alguns pontos para iniciar uma conversa, a 
saber:

• Como os eventos culturais, ou seja atividades que envolvem festas 
típicas como cavalgadas, folia de reis, dentre outras  são desenvol-
vidas em sua comunidade escolar e local? 

• A escola trabalha pedagogicamente levando em conta as datas 
cívicas constantes no calendário cívico escolar. Existe também o 
calendário cultural local, que  é oferecido pelas prefeitura? 

• O que a comunidade escolar gosta de comemorar e o que faz parte 
da cultura local? 

• Que atividades você pode desenvolver para valorizar a cultura da 
sua região? Seria interessante que você começasse fazendo um 
levantamento das principais manifestações culturais da sua cidade 
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ou região. O resultado desses dados  proporcionar-lhe-á informa-
ções importantes que  facilitarão o seu trabalho.

5.3 Valorizando o que a escola tem
Neste tópico, vamos fazer referência à escola como espaço de cons-
trução de conhecimento, de formação da cidadania e de produção e 
irradiação cultural. Nesse sentido, a escola deve ser preparada para ser 
um ambiente bonito e agradável, um lugar de aprender e de viver, que 
deixe recordações inesquecíveis pela vida inteira. Nela nos educamos 
e, junto com todos que lá atuam, compartilhamos experiências que 
são incorporadas ao nosso jeito de ser, de pensar e de viver. É neste 
convívio escolar que encontramos pessoas diferentes, de costumes e 
gostos variados, que  trazem do seu ambiente familiar, bem como de 
outros ambientes de vida.

Podemos dizer que as diferenças culturais e sociais que existem no 
universo da escola representam uma riqueza extraordinária. Esta ri-
queza não pode ser esquecida. Ela deve ser trabalhada criativamente 
nas salas de aula e nas oficinas culturais, porque é um instrumento 
capaz de formar o cidadão do futuro, com novas habilidades e com-
petências.

Todos nós levamos para a escola uma herança cultural que veio de 
uma história e de uma geografia muitas vezes diferentes e que se 
manifestam no jeito de falar, de se comportar, no gosto por certos 
alimentos, no interesse pelas artes e tantos outros aspectos da vida e 
da cultura. Em contato com outras pessoas, vamos, aos poucos, incor-
porando novos costumes, conhecendo a maneira de viver dos outros 
e ampliando nossa visão de mundo. Muitas vezes, deixamos nossas 
raízes e passamos a nos comportar de outra forma para atender as 
necessidades do convívio social.

Esta atividade foi planejada para reforçar o que falamos so-
bre cultura na unidade 1 e como ela se mantém viva no nosso 
meio. Então, com o objetivo de resgatar elementos culturais 

antigos, converse com seus familiares sobre história de vida deles, so-
bre atividades culturais que experimentaram e já não são mais reali-
zadas. O resultado desta conversa poderá  trazer-lhe elementos que 
poderão ser trabalhados numa oficina cultural. Registre alguns pontos 



destas descobertas em seu memorial, para não perdê-los.

Muitas escolas já desenvolvem iniciativas interessantes, certamente 
com boas possibilidades de êxito: buscam na sua comunidade a es-
sência cultural e a partir dela programam atividades que a valorizem. 
Assim, o benefício é de todos. A escola desenvolve uma imagem posi-
tiva junto à comunidade que, por sua vez, se vê prestigiada. 

Com esta proposta, a escola torna-se um espaço acolhedor, vivo e 
dinâmico, que soma valores culturais ao projeto educacional, possi-
bilitando ao educador e técnico em multimeios didáticos mediar a 
aproximação efetiva com a comunidade.

5.4 Onde e como promover oficinas cultu- 
      rais na escola
É de fundamental importância que você, ao planejar oficinas culturais, 
pense em como poderão acontecer na escola. Todas as estratégias 
devem estar contempladas no planejamento: local, horário, tipo de 
evento, divulgação, prováveis custos, equipamentos necessários, tais 
como computador, televisão, projetor de slide, DVD, microfone, som, 
murais, cavaletes para exposição de obras de arte, água, mesa, cadei-
ra, púlpito, máquina para fotografar, pessoal de apoio, auditório ou 
sala ampla, livro de presença, dentre outros.

O espaço físico de uma oficina cultural deve ser versátil e destinado 
para múltiplos usos.  Uma sala que abrigou uma oficina musical pela 
manhã pode ser redimensionada para receber, à tarde, uma oficina 
de dança e, à noite, uma terceira oficina diferente. Com um mínimo 
de espaço físico adequado, é possível atender diariamente um grande 
número de participantes e desenvolver variadas experimentações de 
diferentes iniciativas e projetos culturais.

Os formatos de apresentação e o número de participantes também 
são muito variados. As oficinas podem ser de curta, média e longa 
duração. Um evento de três dias tem curta duração, mas pode agregar 
mais participantes do que outro, desenvolvido ao longo do ano.

As oficinas culturais atuam nas áreas de acervo cultural e são 
representadas através de desenho,  pintura,  gravura, escultura, 
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fotografia, teatro, ópera, dança, circo, comédia, cinema, rádio, 
televisão vídeo, música, literatura, culinária, história em quadri-
nhos, meio ambiente, multimídia, dentre outros.

Na sua escola, quais oficinas poderiam ser desenvolvidas? Existe 
espaço físico e tempo destinado para esse tipo de prática?

5.5 Planejamento de oficinas culturais
 “A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não 

planejar”.

John L. Beckey

Agora vamos abordar a questão do planejamento das oficinas cul-
turais. 

Nunca é demais lembrar que, para que você obtenha sucesso com 
a sua proposta, é importante que toda a comunidade escolar esteja 
envolvida em sua elaboração e execução. 

Além do envolvimento de todos os participantes da comunidade es-
colar, vale a pena, também, considerar as opiniões de profissionais 
da área cultural que, certamente, poderão contribuir com sugestões 
e propostas viáveis. O educador e técnico em multimeios didáticos 
deve ter essa percepção ao planejar ações para garantir o sucesso das 
oficinas culturais.

Você deve compreender que a prática de planejar significa facilitar o 
seu trabalho, pois é planejando que você cria condições para fazer 
previsões e adotar procedimentos mais adequados para a realização 
de um projeto. Planejar é também um modo de se preparar para os 
acontecimentos, inclusive para os imprevistos. O planejamento deve 
ser organizado para favorecer um momento de prazer, de reencon-
tros, de compartilhamento de ideias e de descobertas.

Ao planejar as oficinas culturais, você precisa ter sensibilidade 
para perceber o nível de interesse da comunidade escolar. A 
realização de qualquer evento a ser desenvolvido necessita de 
um planejamento prévio.



Alguns aspectos do planejamento de uma oficina cultural merecem 
atenção especial e constar no projeto político e pedagógico da escola. 
Veja alguns cuidados que devem ser considerados:

• ter em vista o perfil cultural da comunidade escolar;

• elaborar um  calendário cultural que poderá ser mensal, semestral 
ou anual; 

• preparar o evento a fim de garantir sua qualidade e  valor educa-
tivo; 

• estabelecer tempo para a duração do evento de forma que ele  não 
prejudique as outras atividades escolares; 

• adequar os horários da oficina cultural às atividades que serão de-
senvolvidas (um evento de arte infantil, por exemplo, não deve ser 
promovido em horário noturno, enquanto outro que tenha os pais 
de alunos como convidados pode ser realizado à noite); 

• evitar a frequência ou a repetição de uma mesma atividade para 
que não se perca o interesse da comunidade escolar; e

• promover uma boa divulgação da oficina cultural por meio de car-
tazes, convites especiais, mídia em geral e, principalmente, conta-
tar as pessoas mais interessadas no evento.

Ao elaborar um planejamento, é fundamental levar em conta as se-
guintes perguntas: para quem? Com quem? Em que tempo? Quais as 
atividades a serem desenvolvidas? Que resultados queremos alcançar? 
Este processo permite a direção a ser seguida. Feito tudo isso, é bom 
lembrar que um planejamento só terá valor quando estiver formaliza-
do, isto é, registrado em um documento que possa ser apresentado a 
quem pode aprová-lo e financiá-lo. 

Assim, para você obter sucesso em qualquer atividade é importante 
saber exatamente onde estamos e onde queremos chegar. Em outras 
palavras, temos de avaliar a situação atual e projetar a situação futura, 
traçando os caminhos a serem percorridos. 
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Faça um diagnóstico da realidade da escola caracterizando a 
clientela, número de alunos, modalidade de ensino, faixa etária, 
projetos desenvolvidos, profissionais que lá atuam, espaços de 

que a unidade educacional dispõe, relação com a comunidade, áreas de 
interesses que a escola gostaria que fossem trabalhadas, dentre outros 
que você julgar pertinentes. Isso fará com que você esteja mais inteira-
do sobre as ações da escola. O resultado desse diagnóstico servirá de 
instrumento para você elaborar o planejamento das oficinas culturais. 
Registre todas as informações em seu memorial.

    RESUMO 
Esta unidade propiciou a você, que se está  preparando para ser um 

profissional, técnico em multimeios didáticos, entender que a escola 

é um espaço com muito potencial para promoção da cultura e para 

a realização de atividades culturais com objetivos educativos. Você, 

como um mediador da aprendizagem, tem um papel fundamental 

nesse processo junto à  comunidade escolar.

Dada à dimensão que a educação assume na questão cultural, surge 

a necessidade de refletir que todos os momentos da rotina diária da 

escola são importantes para incorporar a difusão e a preservação da 

memória cultural do nosso povo brasileiro e, especialmente, para a 

criação e para a expressão cultural. É por isso que entendemos que 

a escola é o polo irradiador de cultura e que devemos utilizar os di-

versos mecanismos e suportes para resgatar essa memória cultural. 

Para que seu trabalho tenha sucesso, é importante que você faça 

um bom planejamento partindo do projeto político-pedagógico e do 

apoio de toda a escola. Nesse planejamento, você deve observar a 

tendência cultural que a comunidade já possui por meio do diag-

nóstico da realidade escolar.  As práticas culturais predominantes na 

comunidade são as melhores possibilidades para explorar as capaci-

dades dos alunos na construção de seus repertórios próprios. A partir 

daí, você já está pronto para estabelecer suas estratégias de ação.  

Então, mãos à obra!



Unidade 6

Oficinas Culturais: 
Ideias para   
Colocar em Prática 
na Escola
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Como o próprio título já diz, nesta unidade queremos ape-

nas dar algumas ideias de oficinas culturais. É claro que 

sua criatividade deve “falar” mais alto na hora de sugerir 

alguma atividade para sua escola. Também sabemos que 

cada escola tem uma realidade.  Algumas ideias vão pa-

recer absurdas para uns e ao alcance para outros. Você 

deverá avaliar e adequar seus projetos às condições de 

sua escola e às demandas que perceber na comunidade.

Como já foi dito na unidade anterior, as oficinas culturais 

deverão ser abertas, dinâmicas e levar em consideração o 

contexto sociocultural da comunidade escolar, as peculia-

ridades de cada linguagem artística,  além das caracterís-

ticas individuais dos educadores e técnicos em multimeios 

didáticos da educação.

6.1 Folclore
Como já exploramos bem o folclore brasileiro na unidade 4, nossa 
primeira proposta é a de uma oficina que contemple este tema.

Então, sugerimos uma sala ou um ambiente especial, que possa ser 
a vitrine do folclore brasileiro, organizado com cartazes explicativos, 
preferencialmente, confeccionados coletivamente pelos alunos e dis-
postos de forma convidativa à apreciação. 

Pode-se começar com as expressões folclóricas e ditos populares que, 
além de engraçados, despertam a curiosidade de todo mundo. Podem 
ser escritas em cartazes e espalhadas pela sala ou ambiente escolar.  
Veja se você é capaz de se reconhecer nessas expressões:

Provérbios

Os provérbios transmitem conhecimentos práticos sobre os mais va-
riados assuntos e norteiam a ética, a moral e a filosofia. Veja alguns 
exemplos: 

“Quem não tem cão, caça com gato”, “De grão em grão, a galinha 
enche o papo”, “Pelo afinar da viola se conhece o tocador”, “O se-
guro morreu de velho”, “O que não tem remédio, remediado está”, 



“Macaco velho não mete a mão em cumbuca”, “Cavalo dado, não 
se olha o dente”, “Quem nunca comeu melado, quando come se 
lambuza”, “Quando a esmola é muita, o santo desconfia”, “Santo de 
casa não faz milagres”.

Frases feitas

São frases que repetimos naturalmente em nossa fala e têm seu pró-
prio sentido:

“Êta, mundo velho sem porteira!”, “No dia de São Nunca”, “Maria 
vai com as outras”, “Marinheiro de primeira viagem”, “Hora da onça 
beber água”, “Podre de rico”, “Comprar gato por lebre”, “Fazer de 
gato e sapato”, “Jogar verde para colher maduro”.

Frases de para-choques de caminhão

Você já deve ter visto as humoradas frases escritas em para-choques 
de caminhões. Elas traduzem o pensamento cotidiano do nosso povo 
e levam mensagens por este Brasil afora:

“Em terra de cego quem tem um olho é caolho”, “Quem ama a rosa 
suporta os espinhos”, “Preguiça é o hábito de descansar antes de estar 
cansado”, “Para que um olho não invejasse o outro, Deus colocou o 
nariz no meio!”, “Não sou detetive, mas só ando na pista”, “Casei-
-me com Maria, mas viajo com Mercedes”, “Se não fosse o otimista, 
o pessimista nunca saberia como é infeliz”, “Seja paciente na estrada 
para não ser paciente no hospital”, “Não sou orquestra, mas vivo no 
conserto”, “Sou grande porque respeito os pequenos”, “O sol nasce 
para todos”, “A sombra é para quem merece”, “Nosso amor virou 
cinzas porque nosso passado foi fogo”, “Seja dono de sua boca para 
não ser escravo de suas palavras!”, “Feliz foi Adão que não teve sogra 
nem caminhão”, “Beijo de mulher casada tem gosto de chumbo”, 
“Casamento é o fim das criancices e o começo das criançadas”, “Na 
subida você me aperta, na descida nóis se acerta”, “Quem corre cansa, 
quem anda alcança”, “No baralho da vida, só encontrei uma dama”.

Adivinhações ou charadas

Uma forma bem divertida de apresentar as adivinhações ou as cha-
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radas é espalhar as perguntas pela sala, ou até mesmo pela escola 
e depois marcar um dia para desvendá-las. Adivinhações são enig-
mas universais que atravessam séculos, são anônimas e populares. 
Mas, pra ser uma adivinhação, é necessário que haja personificação 
de qualquer objeto de formação mítica e que exista analogias entre o 
problema e a solução. No Brasil, temos adivinhações de origem indí-
gena, africana e, a maior parte, de origem portuguesa.

“O que é o que é que corre o mundo inteiro e entra em todas as casas 
sem pedir licença?” (Vento).

“O que é o que é que se pode usar melhor depois que se quebra?” 
(Ovo).

“O que é o que é que tem coroa, mas não é rei, tem escamas, mas 
não é peixe?” (Abacaxi).

“Qual é o cúmulo da força?” (Dobrar a rua e quebrar uma esquina).

Folclore de botequim

O folclore de botequim são as frases ou quadrinhas escritas nas pare-
des de bares e botequins, chamando a atenção, por exemplo, para o 
fato de não vender fiado:

“Freguês educado não cospe no chão, não pede fiado e não diz pa-
lavrão”;

“Fiado? Só em dia de feriado, que o boteco está fechado”;

“Não passe sem parar, não pare sem entrar, não entre sem gastar, não 
saia sem pagar”;

“O fiado me dá pena e a pena dá cuidado. Me vejo livre da pena não 
lhe vendendo fiado”;

“Fiado só se faz a um bom amigo e o bom amigo nunca pede fiado”.



Trava-línguas

Os trava-línguas são frases de pronúncia difícil, rápida e repetida. São 
nada mais do que exercícios de dicção. Tem sua origem na cultura 
popular e são modalidades de parlendas, em prosas, versos, ou fra-
ses, ordenadas de tal forma que se torna difícil pronunciá-las sem 
tropeço ou sem travar a língua como o próprio nome diz. São ótimos 
para serem trabalhados interdisciplinarmente nas oficinas culturais no 
âmbito escolar com a intenção de trabalhar a consciência fonológica, 
melhorar a dicção e a leitura oral. Deve-se ter o cuidado de não expor 
alguma criança que possua dificuldades de fala.

Além de serem divertidos e trabalharem a criatividade, os trava-línguas 
são recursos que podem ser utilizados como exercícios de postura da 
voz a ser empregada nas atividades de teatro, música, artes cênicas etc.

“Três tigres tristes”, “A aranha arranha o jarro, o jarro arranha a ara-
nha, nem aranha arranha o jarro, nem o jarro arranha a aranha”.

Réplicas

Réplicas são certas expressões de uso frequente na linguagem cotidia-
na com complementos rimados. São usadas mais no repertório infantil 
e sofrem algumas modificações de região para região.

“Quem cochicha o rabo espicha”, “Quem escuta o rabo encurta e quem 
se importa o rabo entorta”, “Chuva e sol, casamento do espanhol. Sol e 
chuva, casamento da viúva”, “– Já vou.  Já vai tarde”, “– Tô de bem! – 
Parabéns! – Tô de mal! – Come sal”, “– Tá com mágoa? – Bebe água”.
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Brincadeiras

Várias formas de brincadeiras e brinquedos infantis enriquecem a cul-
tura brasileira, bem como as canções que as acompanham e que cha-
mamos de cantigas de roda. Assim, podemos citar os jogos da sorte, 
as cirandas, o empinar papagaio ou pipa, o pegador, a bolinha de 
gude, o estilingue etc.

As vantagens de resgatar as velhas brincadeiras de infância são 
imensas, pois desenvolvem as habilidades quanto à noção de 
espaço, da lateralidade, da coordenação motora, da interação 
grupal e tantas outras capacidades. Estas brincadeiras não de-
vem ser restringidas apenas às crianças menores, mas que se-
jam utilizadas também como um recurso para repensar valores 
sociais, socioculturais, como, por exemplo, o consumismo de 
brinquedos caros e solitários.

Cantigas de roda

As cantigas de roda, cirandas ou brincadeiras de roda, que têm 
origem folclórica, são mais usuais entre as crianças. As letras das can-
ções podem sofrer variações regionais, comuns em manifestações de 
transmissão oral.

Entre as cantigas de roda mais conhecidas estão: “Ah, Eu Entrei na 
Roda”, “Capelinha de Melão”, “O Meu Chapéu”, “Marinheiro”, 
“Ciranda, Cirandinha”, “Roda Pião”, “Escravos de Jó”, “Rosa 
Juvenil”, “Sapo Jururu”, “O Cravo e a Rosa”.

6.2 Teatro
A partir deste tópico, é importante você conhecer bem as manifesta-
ções culturais locais para que elas possam ser aproveitadas nas ofici-
nas através das diversas atividades a serem propostas. As pessoas que 
atuam na comunidade com atividades culturais como o teatro, por 
exemplo, podem fazer parte dessa proposta atuando inclusive como 
oficineiros.

Para fins da produção de oficinas culturais, vamos definir o tea-
tro a partir de uma tríade fundamental: ator(es), texto e plateia.

“Sugestões de Cantigas de 
roda” - Palavra Cantada é um 

selo infantil  produzido por 
Sandra Peres e Paulo Tatit, com o 
objetivo de produzir uma música 

infantil moderna que fosse ao 
mesmo tempo lúdica e poética. 
Palavra Cantada é uma seleção 

de canções tradicionais brasileiras, 
com a participação das cantoras 

Ná Ozzetti e Mônica Salmaso. 
Contém, ao todo, vinte faixas, 

dentre elas: “Sapo Jururu”, 
“A Canoa Virou”, “Pombinha 
Branca”, “Osquindô-lêlê”, “O 

Cravo e a Rosa”.



Os que representam são os atores, o local onde representam 
é o palco. Os que assistem são os espectadores, que formam a 
platéia. Nesse contexto, várias são as possibilidades de criação 
de uma oficina.

As oficinas teatrais constituem-se um excelente recurso para o de-
senvolvimento das possibilidades de ver, ouvir, interpretar e julgar as 
qualidades dos objetos artísticos e das manifestações culturais.

O indivíduo abre-se para novas possibilidades de ação, assim como 
para mudanças internas e externas e isso cabe perfeitamente nas ati-
vidades curriculares e extracurriculares. Um exemplo disso é interdis-
ciplinar a oficina cultural com práticas de leitura, pois ler mobiliza me-
canismos linguísticos, psicológicos, sociais, culturais e históricos que 
resultam na produção de sentidos.

Além disso, as atividades voltadas para esse tipo de arte desenvolvem 
o processo criativo, a socialização de ideias e temas sociais que valori-
zam o papel do cidadão, fator importante na construção dos saberes 
e na consciência da dignidade humana. Essa capacidade de criar está 
ligada ao processo de viver e organizar experiências vividas, amplian-
do o repertório existencial de todos que atuam na escola.

6.3 Dança
A dança pode ser introduzida na escola por meio de brincadeiras de 
roda ou de danças circulares. São elas que favorecem o desenvolvimen-
to do ritmo individual e coletivo e, consequentemente, introduzem os 
movimentos inerentes à dança. É participando de atividades simples 
e lúdicas que vamos descobrindo e explorando movimentos acompa-
nhados de um ritmo. Expressando nossas emoções, ampliamos as pos-
sibilidades do uso significativo do gesto e das posturas corporais. Com 
isso, adquirimos cada vez mais o controle sobre nosso corpo e nos 
apropriamos das possibilidades de interação com o mundo.

A dança é uma das manifestações da cultura que está associada 
ao desenvolvimento das capacidades de expressão corporal.  É 
no movimento que a dança acolhe sua dimensão expressiva.
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Você já viu que o Brasil é rico em danças, folguedos, brinca-
deiras de roda e cirandas. Sua escola procura resgatar esta 
cultura?

Pois bem, estas danças-brincadeiras oferecem boas oportunidades de 
socialização e resgate da nossa cultura pela riqueza de seus variados 
movimentos de qualidades expressivas e rítmicas. Danças como a ca-
tira paulista, o coco de roda alagoano, o maracatu e o frevo pernam-
bucanos, o bumba-meu-boi maranhense, a chula rio-grandense, as 
quadrilhas, entre tantas outras danças do nosso Brasil, apresentam 
características muito expressivas e revelam, por seu lado, a cultura 
corporal de cada grupo social, constituindo atividades privilegiadas es-
pecialmente em razão do movimento aprendido e de seu significado.

6.4 Artesanato
O artesanato é outra atividade que pode enriquecer as oficinas cul-
turais, pois ele traz também seu valor histórico e cultural. Propostas 
podem ser elaboradas no âmbito da escola para resgatar este tipo de 
arte, coletando informações sobre sua origem em sites, livros, revistas, 
identificando pessoas da comunidade que produzam os mais variados 
tipos de artesanato, aprendendo com elas, até mesmo, como geram 
renda negociando suas produções. Uma vez identificadas, essas pes-
soas podem ainda participar das atividades de oficinas na escola, pois, 
através da oralidade e da experiência, elas contribuem para manter 
vivos certos hábitos culturais.

O artesanato está presente em todas as comunidades. Não é 
preciso andar muito para encontrar quem saiba fazer um cro-
chê, bordar, costurar, enfim, trabalhar artisticamente de forma 
artesanal. Certamente, em sua cidade, bem pertinho de você, 
podem-se encontrar mãos habilidosas que ajudam a construir e 
constroem a cultura local.

6.5 Museus
Neste tópico,  propomos uma ideia simples que pode ser desenvolvida 
por meio da oficina cultural. Você pode usar recursos como pesquisas, 



debates, apresentação de vídeos, exposições, mostras e palestras so-
bre o museu. Assim, mesmo quem nunca pôde conhecer essa riqueza 
de perto, poderá ter a oportunidade de entender o que é um museu, 
o que ele abriga, seus objetivos e seus encantos.

Sugerimos, ainda, um cantinho especial que pode ser utilizado para 
contar a história da escola.

A sua escola tem história? Claro, toda escola tem. Todos que 
por ela passam de alguma forma dela participam e tecem sua 
história. Deixam seus rastros, suas marcas, suas lembranças, 
sua memória, que são a matéria-prima da história. Que tal 
resgatar essa história e torná-la pública?

Nesta atividade tão simples, podemos reproduzir a principal missão do 
museu: desenvolver o espírito crítico por meio da análise do passado 
e do presente, tendo o compromisso com o conhecimento, a memó-
ria e a reflexão, o que, consequentemente, enriquece a formação da 
comunidade na conquista da cidadania, no respeito às culturas do 
passado e suas tradições.

Tudo isso deve ser feito de forma bem organizada e correta. Você 
pode buscar ajuda do diretor de um museu da sua cidade, de um 
museólogo ou de um professor ou artista que entenda do assunto, 
porque a questão envolve arte, técnica e conhecimento.

6.6 Artes plásticas
Por meio das artes plásticas você pode realizar oficinas fantásticas. 
Para isso, a oficina de artes plásticas deve ser bem pensada, estru-
turada em conjunto com um profissional que possa desenvolver um 
trabalho de qualidade e não como mera atividade de passatempo, em 
que o desenhar, o colar e o pintar sejam destituídos de significados.

A expressão artística por meio das artes plásticas também é uma 
rica forma que temos de desenvolver a imaginação criadora, a 
sensibilidade e a capacidade estética, explorar os sentimentos, 
refletir e elaborar significações sobre o mundo.
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Todas as atividades na oficina de artes plásticas devem conduzir seus 
participantes para o processo criador e sobre as artes das várias cultu-
ras. Devem valorizar a livre expressão e a sensibilização para o desen-
volvimento do potencial criador. Mas também requerem uma atenção 
quanto ao respeito das potencialidades e conhecimentos próprios de 
cada faixa etária e nível de desenvolvimento. Isso significa que o pen-
samento, a sensibilidade, a imaginação, a intuição e a cognição de 
cada participante devem ser trabalhadas de forma que desenvolvam 
as capacidades criativas dentro de um vasto contexto envolvendo pro-
blemas sociais, econômicos, políticos e culturais.

Nesse sentido, alguns aspectos devem ser bem estruturados para que 
as artes plásticas e visuais sejam expressas com características próprias, 
cuja aprendizagem se dá por meio do fazer artístico, da apreciação e 
da reflexão. Vejamos então como podem ser exploradas:

• Quanto ao espaço da oficina de artes plásticas, deve ser amplo, 
confortável, dando autonomia ao participante  para usar os mate-
riais. Deve também haver local para exposição e secagem de seus 
trabalhos, além de torneiras e pias que são necessárias para a lava-
gem dos objetos e instrumentos utilizados. 

• Quanto aos materiais, devem estar acomodados em prateleiras, 
estantes e caixas de fácil alcance. Devem também ser dos mais 
variados tipos, com atenção para os de uso constante, como o 
lápis preto, o lápis de cor, pincéis, tintas, cola, papéis, barbantes, 
lãs, linhas, tesouras, lápis de cera, tecidos, sucatas etc. Cada região 
deve aproveitar os recursos próprios da natureza, como sementes, 
folhas, pedras, areias etc. 

• Quanto ao reconhecimento e à valorização, o espaço deve possibi-
litar a exposição dos trabalhos e  o cuidado com os objetos produ-
zidos, valorizando as produções. É aconselhável que, por meio da 
apreciação individual e coletiva, os participantes reconheçam e es-
tabeleçam relações com seu universo. Ao permitir que falem sobre 
suas criações e escutem as observações dos outros colegas sobre 
seus trabalhos, os participantes poderão reformular suas ideias e 
construir novos conhecimentos. Uma boa exposição e apreciação 
colaboram para a autoestima e estimulam cada vez mais a produ-
ção de novos trabalhos. 



Então, na oficina de artes plásticas, podemos enfatizar estes 
pontos: a produção, a exposição, a valorização e o reconheci-
mento. Eles formam um conjunto que alimenta a produção e o 
desenvolvimento artístico. É importante, ainda, que sejam va-
lorizadas a espontaneidade e a autonomia na exploração e no 
fazer artístico dos participantes. Assim, a expressão revelará o 
local e a época em que vivem, suas oportunidades de aprendi-
zagem, suas ideias ou representações e a reprodução da arte à 
qual têm acesso, assim como seu potencial para refletir sobre 
todo o fazer artístico.

6.7 Música
Como você bem sabe, de modo intenso, a música está presente em 
nosso cotidiano. Temos músicas para dançar, para dormir – e até para 
chorar os mortos. Temos os jingles usados em variadas ocasiões, no 
rádio, na TV, no cinema, no teatro, na dança e na escola, como instru-
mento de educação de valores e conceitos etc.  Do popular ao clássi-
co, todo o tempo somos envolvidos pelos sons musicais.

A música está presente em todas as culturas. A linguagem mu-
sical possibilita expressar e comunicar sensações, sentimentos 
e pensamentos por meio da organização e da sintonia entre o 
silêncio e o som.
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Vamos relembrar: Você se lembra das músicas que cantava 
quando criança, brincando de roda ou ouvindo dos mais ve-

lhos? Certas músicas que ouvimos na infância foram tão marcantes 
que, mesmo adultos, ainda  podemo-nos lembrar de muitas de suas 
letras e melodias. Você considera que essas músicas foram importantes 
em sua formação cultural? O objetivo dessa atividade é aproximá-lo 
das lembranças da sua infância através de uma atividade lúdica. Isso  
ajudá-lo(la)-á  a entender sua tradição, sua identidade cultural a qual 
estará preservando ao repassá-la para as novas gerações.  Registre no 
seu memorial.

Também nas brincadeiras de rodas, cantando, aprendemos a nos re-
lacionar socialmente. Além disso, esse tipo de brincadeira desenvolve 
na criança o senso de organização, o espírito de equipe, o toque 
corporal, o senso rítmico pela música e pelo movimento que ela cria. 
As cantigas de roda possuem  letras, melodias e ritmos lúdicos, envol-
vendo de maneira coletiva várias brincadeiras, danças e trava-línguas.

A música tem forte poder de integração com as outras artes, especial-
mente a dança, o cinema, o teatro, as artes visuais – e até mesmo com 
a literatura, sobretudo a poesia. 

O trabalho em uma oficina de música pode desenvolver as capacida-
des de ouvir, perceber, discriminar os diversos tipos sonoros e produ-
ções musicais, utilizar a linguagem musical para expressão de ideias, 
socializar, brincar, imitar, inventar e reproduzir criações musicais.

Dentre as mais variadas atividades da oficina musical, destacamos as 
seguintes:

• Jogos de improvisação: são atividades que possibilitam o exer-
cício criativo de situações musicais como ouvir e classificar os sons 
quanto à altura, imitar variados sons (de animais, máquinas, obje-
tos, pessoas etc.) e compará-los, estabelecendo relações e discrimi-
nando os sons graves ou agudos, curtos ou longos, fracos ou fortes 
e outros exercícios que estimulem a memória auditiva. 

• Composição musical: consiste em criar melodias e letras a partir 
de estruturas fixas e determinadas. 



• Interpretação: é a execução de uma composição musical com a 
participação expressiva do intérprete. 

• Apreciação musical: concentra-se na audição e na interação com 
variadas músicas. 

• Coral: possibilita trabalhar o corpo e a voz como um todo, desta-
cando-se os seguintes itens: relaxamento corporal, que promove a 
ambientação, proporciona controle dos movimentos respiratórios 
e auxilia na concentração; técnica vocal, que consiste em ajudar a 
descobrir a própria voz, produzi-la conscientemente e com facilida-
de; e o repertório, que é identificado pela audição de composições 
da música popular brasileira. 

Para o iniciante na oficina musical, é importante introduzir can-
ções do cancioneiro popular infantil e a música popular brasilei-
ra, desde que estas sejam as que exijam pouco esforço vocal. O 
objetivo não é formar músicos, mas introduzir essa expressão 
como forma de linguagem e socialização.

6.8 Vídeo
O uso dessa ferramenta como recurso prático por meio das oficinas 
desperta muito o interesse dos educandos. Muitos filmes são basea-
dos em obras literárias: O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna; 
O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry; O Nome da Rosa, 
de Umberto Eco; O Código da Vinci, de Dan Brown, entre outros. Esta 
é uma excelente oportunidade de comparar as duas artes: literatura 
e cinema.

Outros bons filmes e documentários tratam de questões importantes 
na atualidade, como o meio ambiente, o avanço tecnológico, as des-
cobertas na ciência, especialmente da medicina, que beneficia mais 
diretamente as pessoas. Merecem um destaque especial os documen-
tários que trazem o conhecimento de nossa história, dos processos 
formadores de nossa identidade social e cultural.  A proposta é discutir 
o passado com enfoques no presente e no futuro.
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Para a oficina de vídeo, basicamente, faz-se necessária uma sala 
com cadeiras, um aparelho de vídeo ou DVD, uma TV e uma boa 
dose de criatividade na hora de fazer a seleção do filme.

Mas é importante que você observe alguns critérios ao fazer a expo-
sição de um filme, principalmente a adequação do tema à idade dos 
alunos, a qualidade da obra e o tempo de duração da projeção.

Outra questão que precisa ficar clara para você: não basta reunir os 
alunos e assistir ao filme. Todo um trabalho pedagógico deve perme-
ar essa atividade. Uma boa discussão possibilita ampliar a visão, ver 
além e com outros olhos. Deve-se destacar tanto a qualidade cultural 
quanto a educativa.

6.9 Cinema
Neste tópico, chamamos a sua atenção para a importância do co-
nhecimento das diferentes fases da história do cinema. Cumpre fazer 
uma análise da sua evolução através da história, apresentar o cinema 
como arte e objeto de estudo, mostrando que na sua construção es-
tão presentes significações históricas, filosóficas e psicológicas e ainda 
conhecer os filmes do cinema brasileiro e mundial e a obra de impor-
tantes diretores. Se você optar por fazer uma oficina de cinema, você 
tem que, primeiro, fazer uma boa pesquisa sobre o assunto e planejar 
sobre o que especificamente se propõe a fazer. Você poderá ainda 
buscar apoio e orientação nas instituições de ensino superior da sua 
região que oferecem este curso. 

A oficina de cinema talvez seja um pouco mais trabalhosa que a 
de vídeo. Sua proposta exige a dedicação de um profissional que 
saiba trabalhar os elementos que compõem um filme: estrutura 
narrativa, direção, roteiro, fotografia, montagem, trilha sonora 
etc., coisas que, entretanto, você pode estudar no caderno 11.

6.10 Literatura
Antes de apresentar uma proposta voltada para a prática literária a ser 
desenvolvida na escola, é importante você ter um conhecimento da 
situação de leitura na sua escola. Isso  o ajudará a elaborar um bom 
projeto.



Comece por um pequeno levantamento com a comunidade escolar 
sobre:

• O nível de interesse pela leitura.

• Quantos livros já leram no ano?

• Que livro leu recentemente?

• O gênero de literatura predileto.

• Que tipo de livros gostaria que a escola tivesse.

• Como são feitas as escolhas dos livros na escola.

• Há prática de leitura em casa?

• Dez motivos para ler.

• Dez motivos para não ler.

Esse mapeamento é um dos primeiros passos para você pensar em 
ideias que poderão ser realizadas na escola e até mesmo fora dela, 
porque, afinal, a leitura cabe bem em qualquer lugar.

Explorar a literatura na escola é simplesmente abrir o espaço para a 
promoção da leitura. Uma vez encantado com o livro, o leitor passa 
a ter autonomia e, independentemente das ações motivadoras, será 
sempre um leitor.

O que podemos fazer numa oficina literária?

Podemos fazer muitas coisas, tais como estimular o gosto pela leitu-
ra, exercitar habilidades de escrita e interpretação, ampliar o conheci-
mento sobre a diversidade de textos literários, desenvolver o potencial 
criativo de forma artística. Divulgar e incentivar a literatura constituem 
um dos principais objetivos das oficinas literárias.

Podemos trabalhar uma oficina literária de várias formas e aqui vamos 
citar algumas:
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Roda de leitura: você viu no Caderno Biblioteca Escolar que a litera-
tura comentada em grupo traz novas perspectivas de leitura, favorece 
o encontro de outros leitores e a troca de impressões. A leitura com-
partilhada ganha uma fruição comum e uma interação com os outros 
leitores. A roda de leitura é uma atividade em que você e seu público 
leitor dividem os saberes, as experiências que foram manifestadas ao 
encontrar na palavra algo que modificou seu pensamento. São con-
duzidas por um mediador que ajuda os participantes a compreender 
melhor um texto, uma obra ou um autor.

Oficina de leitura, escrita e interpretação: trabalha vários gêneros 
literários e diferentes tipos de textos como o conto, o poema, a crô-
nica, o romance, o texto informativo, o publicitário, o dissertativo, o 
descritivo, o argumentativo etc.

Encontro com o escritor: o leitor apresenta ao escritor as vivências 
das obras lidas por meio de teatro, música, poesia, ilustração, leitura 
ou narração de partes dos livros. O escritor é entrevistado e dialoga 
com o leitor, fala de suas experiências literárias, sobre suas obras, seus 
personagens, o contexto histórico e as curiosidades.

Além das oficinas literárias aqui sugeridas, o caderno Biblio-
teca Escolar que você estudou oferece várias sugestões nesse 
sentido, especialmente a promoção de saraus de poesia, café 
literário, feira do livro, ideias que podem ser ampliadas. Vale a 
pena reler o Caderno Biblioteca Escolar.

Você agora esta cheio de ideias. Que tal propor uma dessas ativi-
dades na sua escola? Prepare então sua proposta. Organize-a de 

modo a facilitar a sua execução. Comece elaborando um projeto no qual 
conste os seguintes itens: o nome da atividade, os objetivos, as estraté-
gias a serem utilizadas, a clientela que pretende atender, o local, a data, 
o horário, os resultados esperados, os recursos materiais necessários, a 
divulgação, dentre outros itens fundamentais ao desenvolvimento da 
sua oficina. Não se esqueça de considerar as informações que você ob-
teve, por meio de outros pratiques, sobre os interesses culturais da co-
munidade escolar. Elaborado o projeto, trate de validá-lo, junto à dire-
ção da escola ou à coordenação, para que possa integrá-lo às atividades 
educativas escolares. Depois da atividade, relate os resultados obtidos e 
analise os pontos positivos e negativos, para aprender com eles.



       RESUMO
Essa unidade ofereceu a você muitas ideias de como você pode 

preparar as oficinas culturais no seu ambiente escolar. A leitura 

oferecida a você neste tópico teve a intenção de possibilitar uma 

visão de como se pode organizar para iniciar os seus primeiros 

trabalhos. Lembre-se: suas propostas devem contemplar o que es-

tabelece o Projeto Político-Pedagógico da escola no que se refere 

à formação cultural e à sua relação com a formação da identidade 

dos indivíduos e deve ter a participação de todos os seguimentos 

da escola. Você não deve medir esforços para buscar apoio dentro 

e fora da escola. 

Através dessa unidade, você deve ter percebido que é possível dina-

mizar essas ações utilizando-se dos mais diversos tipos de expres-

sões culturais, como as artes cênicas, plásticas, da literatura e tan-

tas outras citadas neste tópico. Esperamos que, a partir do que você 

aprendeu até aqui, sinta-se capaz de colocar em prática as propostas 

que com certeza você irá desenvolver com muita competência.
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Chegamos ao término desse caderno. Esperamos que você tenha 
aprendido muito e que se sinta motivado a viabilizar, na escola, um tra-
balho diferenciado, de forma dinâmica por meio das oficinas culturais.

Esse caderno foi pensado para auxiliar na sua atuação como profis-
sional técnico em multimeios didáticos. Por meio da formação obtida 
pelos conteúdos constantes neste material, você terá condições de 
ajudar a dar um novo formato na construção de saberes no ambiente 
escolar. 

Esperamos que você seja um educador atento às diversas formas de 
expressões artísticas para a promoção da cultura e que possa, a partir 
de agora, empreender esforços para resgatar valores importantes da 
nossa história que se constituem em fatores significativos na utilização 
de bens culturais produzidos por determinada comunidade. 

Essa necessidade de preservação da memória cultural do nosso povo 
deve ser repassada às novas gerações e quanto a isso você tem um pa-
pel imprescindível, na medida em que já compreende que tudo o que 
se vê  culturalmente nas regiões brasileiras é resultado da reunião das 
crenças de todos povos que, direta ou indiretamente, transmitiram 
suas características culturais e formaram o que hoje é o Brasil:  uma di-
versidade cultural com suas crenças, cores e movimentos. Mesmo que 
esses povos tenham sido marcados no passado pelas contradições do 
conflito, atualmente o Brasil constitui uma nação de traços singulares 
e convivência pacífica. 

Assim, temos como pressuposto que os conhecimentos adquiridos 
por meio deste caderno possam ajudá-lo (a) a propiciar aos alunos 
uma aprendizagem permanente, oferecendo a eles a oportunidade de 
participar das mais diversas formas e de trocar experiências imprescin-
díveis a sua formação.

A você que chegou até aqui, desejamos sucesso e um bom trabalho! 

Palavras Finais



Rede e-Tec Brasil129

BATISTA, Maristela Iurk. Conhecendo a África que está entre nós: um estudo 
das manifestações folclórico religiosas afro-brasileiras. 2008. 114 f. Trabalho 
apresentado como pré - requisito parcial para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional a ser desenvolvido no plano de intervenção pedagógica do Colégio 
Estadual Professor Júlio Teodorico no Paraná. Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, 2008.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil: promulgada em 5  de outubro de 1988: atualizada até a emenda 
constitucional nº 71, de 29.11.2012. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/quadro_emc.ht m>. Acesso em: 15/02/2012. 

_____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de Historia e Cultura Afro-brasileira e 
Africana. Brasília: MEC/SE, 2005.

_____. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 
Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais. Brasília: 
MEC/Secad, 2006.

CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. 2. ed. São Paulo: Cia. 
das Letras, 1995.

CASCUDO, Luís da Câmara. Mostra de cultura popular. Sesc, S.l.; S.d. Rio de 
Janeiro: Serviço Social do Comércio, 1980. (BAA.)

CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no 
Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1986.

_____. Cultura e Democracia. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 1993.

FERNANDES, Elizabeth J. O bonde da Bahia – cultura popular e cultura de massa 
no rádio. In: VI ENECULT: Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. 
2010, Salvador. Artigo... Salvador: 2010, f.1-13. Disponível em <http://www.cult.
ufba.br/wordpress/24241.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2013.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua 
Portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.

Referências



Oficinas CulturaisRede e-Tec Brasil 130

FOCHI, Marcos Alexandre Bazeia. Cultura hip hop e marcas alternativas: A 
presença da ideologia e das estratégias mercadológicas. 2006. 179 f. Dissertação 
de mestrado em Comunicação Social da Faculdade Cásper Líbero, São Paulo, 2006.

GOMBRICH, Ernst Hans. A História da Arte. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1989.

GUARESCHI, Pedrinho. A categoria “excluídos”. Scielo, vol.12 nº 3-4, p. 4-11, 
Brasília, 1992. 

GUERRA, Jacinto. Gente de bom despacho. Brasília: Thesau¬rus, 2003.

HORKHEIMER, Max, ADORNO, W Theodor. Dialética do esclarecimento: 
fragmentos filosóficos; tradução: Guido Antonio de Almeida: Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 1985.

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_
noticia=1766>  Acesso em: 16 mar. 2013.

< http://www.ibge.gov.br  > Acesso em: 16 mar. 2013.

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/MMA_IN_N_6.pdf> Acesso em: 
27 abr. 2013.

<http://www.secom.mt.gov.br/download.php?id=107958> Acesso em: 27 abr. 
2013.

<http://popnotesblog.wordpress.com/2013/03/03/pop-cult-o-artista-kobra-faz-grafite-
gigante-em-homenagem-a-oscar-niemeyer/> Acesso em: 23 mar. 2013.

<http://www.sabercultural.org/template/obrasCelebres/LeonardoDaVinciMonaLisa.
html> Acesso em 12 mar. 2013.

<http://www.louvre.fr/> Acesso em: 12 mar. 2013.

<http://casa.abril.com.br/materia/mostra-traz-fotos-de-obras-de-aleijadinho-
clicadas-por-argentino> Acesso em: 27 fev. 2013.

<http://www.infoescola.com/biografias/jean-baptiste-debret/> Acesso em: 25 
mar. 2013.

<http://www.youtube.com/watch?v=3tJ1IK4kYyw > Acesso em: 02 jan. 2013.

<http://www.casadobruxo.com.br/poesia/m/sapos.htm> Acesso em: 02 jan. 2013.

<http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,obras-raras-de-di-cavalcanti-



Rede e-Tec Brasil131

agitam-o-mercado-de-arte,862244,0.htm> Acesso em: 02 mar. 2013.

<http://www.infoescola.com/literatura/modernismo/> Acesso em: 02 fev. 2013.

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1533-6.pdf> Acesso em: 
14 jan. 2013.

<http://www.youtube.com/watch?v=V0K0ovYjIRo> Acesso em 28/01/2013.

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vidaurbana/2013/01/13/
interna_vidaurbana,417608/tradicao-e-fe-na-lavagem-das-escadarias-do-

bonfim.shtml> Acesso em: 13 jan. 2013. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm> Acesso em: 02 
fev. 2013.

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb002_07.pdf> Acesso em: 02 nov. 
2012.

<www.redebrasileira.com/mapas/regioes/> Acesso em: 02 ago. 2012.

<http://www.youtube.com/watch?v=1ptgWSpK_RU> Acesso em: 02 jan. 2013.

 <http://www.youtube.com/watch?v=RFa-a555QcI > Acesso em: 02 jan. 2013.

<http://www.historiadobrasil.net/guerracanudos/> Acesso em: 02 fev. 2013.

<http://letras.mus.br/ney-matogrosso/47733/> Acesso em: 06 mar. 2013.

<http://www.youtube.com/watch?v=ts6m1nLhfHc> Acesso em: 18 mar. 2013.

<http://www.youtube.com/watch?v=1iqqHrYzt3A> Acesso em: 16 mar. 2013.

<http://www.historiadobrasil.net/ > Acesso em: 12 mar. 2013.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Inconfid%C3%AAncia_Mineira> Acesso em: 16 
mar. 2013.

<http://tvescola.mec.gov.br/index.php?option=com_zoo&view=item&item_
id=4785> Acesso em: 27 fev. 2013.

<http://www.brasil.gov.br/sobre/turismo/tipos-de-turismo/turismo-religioso> Acesso 
em: 13 mar. 2013.

<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=54687703> Acesso em: 22 



Oficinas CulturaisRede e-Tec Brasil 132

jan. 2013.

<http://cidadedepirenopolis.blogspot.com.br/2012/05/imagens-da-festa-do-divino-
de.html> Acesso em 26/02/2013.

<http://www.coisaqueacontece.com.br/2012/12/serie-festas-tradicionais-em-
mato-grosso.html>Acesso em: 23 mar. 2013. 

<http://veja.abril.com.br/250899/p_080.html Luzia Fóssil> Acesso em: 30 maio 
2013.

 <http://www.lagoasanta.com.br/homem/o homem de lagoa santa> Acesso em: 
30 maio 2013.

<http://www.ablc.com.br/> Acesso em: 18 mar. 2013.

LANE, Frederico. Gado Bagual. Revista jangada Brasil. Ano XII - nº 134, mar 
2010. Disponível em <http://www.jangadabrasil.com.br/revista/marco134/
es13403b.asp> Acesso em: 16 abr. 2013.

MINISTÉRIO DA CULTURA. Legislação cultural que incidem no Programa 
Nacional de Apoio à cultura. Brasília: CGOI; Sefic; Munc, 2007.

_____. Leis de incentivo à Cultura. Brasília, [s.d.] Disponível em: < http://
www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=135851 >. Acesso 
em: 24 set. 2007

_____. Lei do Audiovisual. Brasília, [s.d.]. Disponível em: < www.ancine.gov.br    
>. Acesso em: 24 set. 2007. 

_____. Lei Rouanet. Brasília, [s.d.]. Disponível em: < www.cultura.gov.br/
legislacao/leis >. Acesso em: 24 set. 2007.

_____. Inventário nacional de referências culturais - manual de aplicação. Iphan, 
200. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/culture/ich/doc/src/00096-PT.pdf.> 
Acesso em: 10 fev. 2013.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil. Brasília. Disponível em: < www.mec.gov.br >.

MAIOR, Mário Souto; LÓSSIO, Rúbia. Dicionário de Folclore para Estudantes. 
2ª Ed. Pernambuco:Fundação Joaquim Nabuco Massangana, 2004.

MARTINS, Sara D. Teixeira (2011). A Memória de um Lugar: discursos e 
práticas identitárias na Freguesia do Castelo em Lisboa. Dissertação de 



Rede e-Tec Brasil133

mestrado em Antropologia. ISCSP/Universidade Técnica de Lisboa.

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. 20ª Ed.São Paulo: Ática, 
2001.

PRANDI, Reginaldo. De africano a afro-brasileiro: etnia, identidade, religião.
[S.I.]: [S.n.], [S.d].

PROJETO BURITI: geografia.  2.Ed.- São Paulo : Moderna, 2011.

PROJETO BURITI: história. 2.Ed.- São Paulo : Moderna, 2011.

REVISTA USP, São Paulo, n.46, p. 52-65, junho/agosto 2000.

ROCHA, J.; DOMENICH, M.; CASSEANO, P. Hip Hop: a periferia grita. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2001.

SEIXAS, Renato. Identidade Cultural da América Latina: Conflitos Culturais 
Globais e Mediação Simbólica. - Cadernos PROLAM/USP (ano 8 - vol. 1 - 2008), p. 
93 - 120.

UNESCO. Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões 
culturais - 2005. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/
images/0015/001502/150224por.pdf > Acesso em: 20 jan. 2013.

______. Declaração universal sobre a diversidade cultural – 2002. Disponível em: 
< http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf  > Acesso em: 
12 fev. 2013.

Referências imagens

http://www.brasil.gov.br/para/secoes-regionais/amazonas/fotos-do-amazonas/
teatro-amazonas/image_preview   Acessado em 08/07/2013

http://popnotesblog.files.wordpress.com/2013/03/kobra-oscar-niemeyer-avenida-
paulista.jpg Acessado em 08/07/2013

http://casa.abril.com.br/materia/mostra-traz-fotos-de-obras-de-aleijadinho-
clicadas-por-argentino Acessado em 08/07/2013

http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer-,obras-raras-de-di-cavalcanti-agitam-
o-mercado-de-arte,862244,0.htm Acessado em 08/07/2013

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2013/01/13/
interna_vidaurbana,417608/tradicao-e-fe-na-lavagem-das-escadarias-do-



Oficinas CulturaisRede e-Tec Brasil 134

bonfim.shtml Acessado em 08/07/2013

http://www.brasil.gov.br/sobre/turismo/tipos-de-turismo/turismo-religioso Acessado 
em 08/07/2013

http://www.secom.mt.gov.br/download.php?id=107958 Acessado em 
08/07/2013

http://cidadedepirenopolis.blogspot.com.br/2012/05/imagens-da-festa-
do-divino-de.html Acessado em 08/07/2013

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1159267 Acessado em 
08/07/2013

http://www.secom.mt.gov.br/download.php?id=225327 Acessado em 
08/07/2013

http://www.secom.mt.gov.br/download.php?id=109338 Acessado em 
08/07/2013



Rede e-Tec Brasil135

Obras Consultadas

ANTUNES, Walda de Andrade. Curso de capacitação para dinamização e 
uso de biblioteca pública. 2ª Ed. São Paulo: Global, 2000.

BAREICHA, Paulo. A construção coletiva da consciência ecológica por meio da 
pedagogia do drama. In: Fleury, Heloisa; Marra, Marlene. Intervenções grupais 
na educação. São Paulo: Agora, 2005. p. 167-177.

_____. Representações sociais do teatro. Tese (Doutorado) - Escola de Co-
municações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

BOSI, Alfredo. Cultura como tradição. In: BORNHEIM, G. et al. Cultura brasileira: 
tradição/contradição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor/ Funarte, 1987. p. 33-57.

BOSI, Ecléa. Cultura de massa e cultura popular: leituras de operárias. Petró-
polis: Vozes, 1972.

CHARTIER, Roger. Cultura popular: revisitando um conceito historiográfico. Revis-
ta Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 8, n. 16, p. 179-192, 1995.

CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural: o direito à cultura. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2006.

FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos. 5ª ed. Rio 
Janeiro: Paz e Terra, 1981.

_____ Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 12ª. 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996 (Coleção Leitura).

Fundo das Nações Unidas para a Infância. Cultura e Identidade: comunicação 
para a igualdade técnico-racial: guia de orientação para os Municípios do Seminá-
rio. Selo do UNICEF. Ed. 2009-2012, Brasília, 2011. 

GUERRA, Jacinto. O gato de Curitiba: crônicas de viagem e outras histórias. 
Brasília: Thesaurus, 2004.



Oficinas CulturaisRede e-Tec Brasil 136

_____. O prazer da Leitura. Brasília: Thesaurus, 1997.

LARA, Arthur Hunold. Grafite: arte urbana em movimento. São Paulo: Progama 
de Pós Graduação em artes visuais/Universidade de São Paulo, Dissertação de 
mestrado, 1996.

MUNDO AMIGO: geografia. 1. ed. São Paulo : edições SM, 2011. (Mundo Amigo).

MORIN, Edgar. Cultura de massa do século XX. Rio de Janei¬ro: Forense Uni-
versitária, 1984.

ORTIZ, Renato. Cultura popular: românticos e folcloristas. São Paulo: Olho 
d’água, 1992.

OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Rio de Janeiro: Campus, 1995.

______. A sensibilidade do intelecto. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

______. Criatividade e processo de criação. Petrópolis: Vozes, 1997.

SERVIÇO Social da Indústria. Arte Contemporânea em Ações Interdiscipli-
nares na Escola. Brasília: Departamento Nacional. 2006.

SILVA, William da Silva e. A trajetória do Graffiti Mundial. Revista Ohun, ano 
4, n. 4, p.212-231, dez 2008.

SOEIRO, Alfredo. O instinto de platéia na sociedade do espetáculo. Brasília: 
Círculo de Giz, 2003.

TAVARES, Rosimeire A. Alves; CAVALCANTE, Maria E. Bellusci. A escola é nossa. 
3. ed. São Paulo: Scipione, 2012.

VASENTINI, J. William; MARTINS, Dora; PÉCORA, Marlene. Àpis: história. São Pau-
lo: Atica, 2011.

WOLFF, Janet. A produção social da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

 



Rede e-Tec Brasil137

Maria das Graças Pimentel

Possui doutorado e mestrado em Ciência da Informação pela Univer-
sidade de Brasília. É graduada em Pedagogia (Universidade Católica 
de Brasília), orientadora educacional da Secretaria de Estado de Edu-
cação do DF, com especialidade em Administração Escolar/Orientação 
Educacional e pós-graduada em Neuropedagogia pela Faculdade Phe-
nix de Ciências Humanas e Sociais do Brasil e em Gestão e Políticas 
Públicas de Cultura - Produção Cultural pela Universidade de Brasília. 
Tem formação em Psicanálise Clínica pelo Instituto Kalile de Desen-
volvimento Humano e Pesquisa. Coordenou trabalhos na área de bi-
bliotecas e leitura atuando como diretora da Diretoria de Bibliotecas 
Públicas do Distrito Federal, requisitada pela Secretaria de Estado de 
Cultura, coordenando toda a rede informacional do estado. Foi dire-
tora da Biblioteca Pública de Ceilândia diretora institucional de escolas 
da rede pública do Distrito Federal. É coautora de dois cadernos para o 
Profuncionário, a saber: Biblioteca Escolar e Oficinas Culturais. Atuou 
em vários projetos culturais como a Tenda da Leitura, o Escritor no 
Meio da Gente, Dinamização de Salas de Leitura e Bibliotecas Escola-
res. Participou da elaboração, organização e coordenação da I Bienal 
Internacional de Poesia de Brasília e Feira do Livro de Brasília.

Endereço para acessar o Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0594082084329578

Liliane Bernardes Carneiro

Graduada em Pedagogia (Universidade Católica de Brasília), mestra 
em Ciência da Informação e doutoranda em Psicologia – Processos 
de Desenvolvimento Humano e Saúde (Universidade de Brasília). É 
professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 
Atuou por muitos anos em bibliotecas, primeiramente, na implanta-
ção da Biblioteca Pública de Ceilândia, depois, na Diretoria de Biblio-

Currículo dos Professores-autores



Oficinas CulturaisRede e-Tec Brasil 138

tecas da Secretaria de Cultura do DF e, por fim, na Biblioteca Nacional 
de Brasília. Durante sua trajetória,  desenvolveu várias atividades cul-
turais na área literária: coordenou projetos de leitura, participou na or-
ganização das feiras de livro de Brasília, colaborou na coordenação da 
I BIP (Bienal Internacional de Poesia), foi docente em oficinas sobre a 
organização e dinamização de salas de leitura e bibliotecas escolares.

Endereço para acessar o Currículo Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/6024691234906224

Jacinto Guerra                                          

Bacharel em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Aper-
feiçoamento em Administração Escolar e Legislação de Ensino pela 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Extensão Universi-
tária em Ciência Política pela Universidade de Brasília e em Cultura 
Portuguesa pela Universidade de Évora, Portugal. Professor da Rede 
Estadual de Ensino de Minas Gerais em Bom Despacho. Diretor de 
Escolas de Ensino Fundamental em Bom Despacho, Patos de Minas 
e Belo Horizonte. Professor de Língua Portuguesa na Faculdade de 
Letras de Patos de Minas. Fundador e Diretor da Biblioteca Municipal 
de Bom Despacho. Estágio de Biblioteconomia na Biblioteca Nacional 
/ Instituto Nacional do Livro, Rio de Janeiro. Assessor da Secretaria de 
Educação de Belo Horizonte. Pesquisador do Memorial JK, Brasília. 
Assessor da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Secretário Muni-
cipal de Cultura e Turismo de Bom Despacho, Minas Gerais. Presidente 
do Conselho do Patrimônio Cultural de Bom Despacho. Fundador, em 
Bom Despacho, do Museu da Cidade. Diretor de Divulgação da ANE – 
Associação Nacional de Escritores, Brasília. Membro fundador da Aca-
demia Bondespachense de Letras. Autor de vários livros em gêneros 
diversos, entre os quais “Gente de Bom Despacho – histórias de quem 
bebe água da Biquinha”; “JK – Triunfo e Exílio – Um estadista brasi-
leiro em Portugal”; “O gato de Curitiba – crônicas de viagem e outras 
histórias”; “Uma casa navega no mar – crônicas, contos e pequenos 
ensaios”; “O cavaleiro andante – viagens mundo afora”, editados em 
Brasília pela Thesaurus.



Rede e-Tec Brasil139

ANEXO I

LEIS IMPORTANTES DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO-BRA-
SILEIRA E INDÍGENA

LEI Nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial 

da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira”, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacio-
nal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos ne-
gros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da so-
ciedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 
áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.

§ 3º (VETADO)”

“Art. 79-A. (VETADO)”

“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 
‘Dia Nacional da Consciência Negra’.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182º da Independência e 115º da Re-
pública.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque



Rede e-Tec Brasil141

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008.

Lei nº 11.645,

De 10 de março de 2008

Altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela 

Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura de 1996, mo-

dificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial 

da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena”.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacio-
nal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá di-
versos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação 
da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como 
o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e 
dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e 
o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 
suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de lite-
ratura e história brasileiras.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Brasília, 10 de março de 2008; 187º da Independência e 120º da Re-
pública.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fernando Haddad
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ANEXO II

LEIS IMPORTANTES DE INCENTIVO A CULTURA

As leis de incentivo cultural possibilitam a realização de importantes 
projetos de arte e cultura em todo o território nacional.

Essas leis de incentivo possibilitam entendimentos e apoios entre o 
empreendedor e o incentivador cultural. Por meio de seus mecanis-
mos, essas leis aproximam os produtores, os artistas, os investidores e 
o público e ainda  contribuem para dinamizar e consolidar o mercado 
cultural no país.

Vejamos o que diz a Constituição da República Federativa do Brasil a 
respeito da questão, em seu Capítulo III, Da Educação, da Cultura e 
do Desporto:

Seção II
Da Cultura         
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos cul-
turais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional. 

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natu-
reza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferen-
tes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;
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III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços des-
tinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artís-
tico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras for-
mas de acautelamento e preservação. 

§2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. 

§3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento 
de bens e valores culturais. 

§4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na 
forma da lei. 

§5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos. 

§6º- É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo 
estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua 
receita tributária líquida, para o financiamento de programas e pro-
jetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: 
(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003). 

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003).

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 
19.12.2003).

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos in-
vestimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional 
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nº 42, de 19.12.2003).

RESUMO DAS PRINCIPAIS LEIS DE PRODUÇÃO E FOMENTO À 
CULTURA

LEI ROUANET – A Lei Federal nº 8.313/91 tem o nome do diploma-
ta e escritor Sérgio Rouanet, secretário da Cultura da Presidência da 
República no governo do presidente Fernando Collor (1991-1992). 
Permite às empresas patrocinadoras um abatimento de até 5% do 
Imposto de Renda. Para ser enquadrado na lei, o projeto deve ser 
aprovado pelo Ministério da Cultura.

A Lei Rouanet, que institui o Programa Nacional de Cultura, é o grande 
instrumento que aperfeiçoa nossa primeira lei a estabelecer relações 
entre o Estado e a iniciativa privada usando o mecanismo da renúncia 
fiscal para investimento em Cultura

– a chamada Lei Sarney (Lei Federal nº 7.505/86), sancionada pelo 
presidente José Sarney, que lhe deu o nome. A Lei Rouanet, desde 
então, é o principal instrumento de incentivo e captação de recurso 
realizado no âmbito do setor cultural brasileiro. Conheça mais aces-
sando o site: www.ancine.gov.br

LEI DO AUDIOVISUAL – A Lei Federal nº 8.685/93, modificada pela 
MP no 1.515, permite desconto fiscal para quem comprar cotas de 
filmes em produção. O limite de descontos sobre o Imposto de Renda 
é de 3% para pessoas jurídicas e de 5% para pessoas físicas. O limite 
de investimentos por projeto é de R$ 3 milhões. É de interesse mais 
imediato de cineastas e produtores de vídeo. Para serem enquadrados 
na lei, os projetos são analisados, em Brasília, pela Secretaria para 
o Desenvolvimento do Audiovisual, órgão do Ministério da Cultura. 
Conheça mais acessando o site: www.ancine.gov.br e no endereço 
eletrônico: drminc@dialdata.com.br.

Muitos estados possuem a sua própria lei de incentivo a cultura a qual 
você deve pesquisar na secretaria de Cultura da sua região. Alguns 
estados que não possuem a lei de incentivo a cultura, possuem Con-
selhos de Cultura ou Comissões Culturais/técnicas que analisam os 
projetos locais e verificam o cadastramento do proponente como ente 
cultural, o caráter artístico-cultural e de interesse público, critérios téc-
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nicos, idoneidade físico-financeira, pertinência do projeto, viabilidade 
técnica, exeqüibilidade e detalhamento orçamentário.

LEI DE INCENTIVO À CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO – A 
Lei Estadual nº 12.268/06, sancionada pelo governador Geraldo Alck-
min, institui, por meio do Programa de Ação Cultural, os mecanismos 
do Fundo Estadual de Cultura, Recursos Orçamentários e Incentivo 
Fiscal, que representam um aperfeiçoamento dos instrumentos ante-
riores de incentivo no Estado de São Paulo. 

LEI MENDONÇA DA PREFEITURA DE SÃO PAULO/SP – A Lei Muni-
cipal nº 10.923/90, que resultou do projeto do vereador Marcos Men-
donça, no governo do prefeito Paulo Maluf, permite ao contribuinte, 
seja ele pessoa física ou jurídica, utilizar até 20% do valor devido do 
IPTU ou do ISS em projetos culturais. Ao fazer a transferência, o in-
centivador recebe certificados para reaver 70% do valor aplicado em 
até 24 meses.

LEI MURILO MENDES DA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA/ MG – 
A Lei Municipal nº 8525/94 foi uma iniciativa do vereador Vanderlei 
Tomaz, sancionada pelo prefeito Custódio Matos, criando o Programa 
Cultural Murilo Mendes, vinculado à Fundação Cultural Alfredo Fer-
reira Lage (Funbalfa). Consiste em financiar projetos de produtores 
locais por meio de um fundo aprovado anualmente pelo orçamento. 
Os projetos aprovados recebem de 80% a 100% do valor proposto. 
Em 2005, foram 399 projetos. Destes, 78 foram aprovados nas mais 
diversas áreas (cinema, literatura, música, artes plásticas, fotografia, 
arte, educação, artes cênicas).

LEI ROBIN HOOD DO ESTADO DE MINAS GERAIS – A Lei Estadual 
nº 12.040/95, conhecida como Lei Robin Hood, foi uma iniciativa do 
governador Eduardo Azeredo e representou grande inovação nas po-
líticas públicas de Minas Gerais, na área social, com resultados muito 
expressivos no setor da cultura. Robin Hood foi um herói lendário cujas 
histórias são conhecidas, na Inglaterra, há mais de 700 anos. Era um 
aventureiro que roubava dos ricos para distribuir com os pobres. Ao 
transferir parte dos recursos de municípios ricos para municípios mais 
pobres, que atendem exigências básicas da área social, o governo de 
Minas Gerais desenvolve uma ação política parecida com as iniciativas 
do lendário Robin Hood, imortalizado pela literatura e pelo cinema. O 



Rede e-Tec Brasil147

objetivo é estabelecer uma política de parcerias entre o Estado e os mu-
nicípios, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população 
de regiões mais pobres. Com esta lei, verificou-se grande incentivo à 
criação dos Conselhos Municipais do Patrimônio Cultural e ao tomba-
mento e proteção dos bens culturais dos municípios. Além da Lei Robin 
Hood, Minas Gerais tem outro instrumento de apoio à cultura: a Lei 
Estadual nº 12.733/97, sancionada pelo governador Eduardo Azevedo, 
que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de 
estimular a realização de projetos culturais no Estado.
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ANEXO III

CONHECENDO UM POUCO MAIS SOBRE AS MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS RELIGIOSAS

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS

UMBANDA E CATOLICISMO

Cristianismo – Religião dos seguidores de Jesus Cristo, iniciada com 
as suas pregações e as dos seus apóstolos, na região onde hoje se 
situam o Estado de Israel e os Territórios Palestinos.

Catolicismo – Ramo do cristianismo, o mais antigo como igreja or-
ganizada. Tem sede no Vaticano, Roma. O seu chefe é denominado 
Papa.

Protestantismo – Denominação genérica para vários ramos do cris-
tianismo decorrentes da reforma protestante iniciada por Martinho 
Lutero no século XVI, nos quais se valoriza a leitura dos Evangelhos. 
Dentre as denominações evangélicas contam-se os luteranos, os 
presbiterianos, os batistas e os metodistas.

Espiritismo - Doutrina surgida na França em 1857 com o lança-
mento de “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec. O Espiritismo 
teve grande e imediata aceitação no Brasil, que, hoje, é o país com 
o maior número de centros espíritas no mundo.

Budismo – Sistema ético, filosófico e religioso – criado na Índia, 
cerca de seis séculos antes de Cristo, por Sidarta Gautama, o Buda – 
que busca a evolução e o aprimoramento total do espírito.

Candomblé – Denominação genérica para as religiões afro-brasi-
leiras na Bahia e outros locais sob sua influência como Recife, Porto 
Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Cultuam-se os Orixás 
sendo os mais conhecidos: Exu, Ogum, Oxóssi, Omolu, Xangô, Ian-
sâ, Iemanjá e Obá. 
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Umbanda – Religião brasileira nascida no Rio de Janeiro da mistura 
de crenças e rituais africanos e europeus cuja entidade espiritual en-
tra em contato com o homem por meio do médium que o incorpora.

Tambor da Mina – Religião afro-brasileira ocorrente do Maranhão. 
Mistura de crenças e rituais africanos com a inclusão dos caboclos e 
por influência da igreja católica, de santos. Cultuam-se as entidades: 
Voduns, Orixás e cablocos. Nas cerimônias, são oferecidas refeições.

QUADRO DE TABELAS DESENVOLVIDO COM ESTUDOS DE BATISTA (2008), COM ALTERAÇÕES PELOS AUTORES DESTE 
CADERNO NO ITEM ESPIRITISMO. 


