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BEM VINDO! 
 

 

Caro estudante, 

 

Vamos voltar aos estudos? 

Começar uma nova etapa da vida, sempre nos proporciona conhecer outras pessoas, 

lugares, histórias e nos oferece a chance de ir além de onde estamos. 

Você vai aprender coisas importantes e com certeza terá condições de conhecer e 

desenvolver com maior consciência as características em relação ao conhecimento, 

aprendizagem e sua formação. 

 

Contamos com seu empenho e participação para que você tenha sucesso.  
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        APRESENTAÇÃO 
 

Sabemos quanto é difícil para os jovens, adultos e idosos se dedicarem de forma 

presencial aos estudos no espaço escolar atualmente, principalmente quando há a 

necessidade de trabalhar, ou porque parou de estudar há algum tempo, ou por tantos 

outros porquês. 

A responsabilidade de estar diariamente em uma escola é, muitas vezes, um obstáculo 

para a retomada dos estudos.  

Nesse contexto a EJA II Semipresencial se apresenta como uma  alternativa para 

garantir o direito à educação aos que não conseguem frequentar regularmente a escola, 

tendo, assim, a opção de realizar um curso com presença flexível que tem um olhar 

sobre as experiências de vida, aprendizagem ao longo da vida e formação. 

Para apoiar os estudantes como você ao longo de seu percurso escolar foi organizado 

material específico para os essa modalidade de ensino.  

Os Cadernos de Estudos apresentam textos que abordam e discutem os conteúdos 

propostos para cada área do conhecimento e atividades para você por em pratica o seu 

conhecimento. 

Nesses Cadernos, você ainda terá espaço para registrar suas dúvidas, para que possa 

discuti-las com o professor sempre que for a escola. 

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação de São João de Meriti, apresenta 

os Cadernos do Estudo da Educação de Jovens e Adultos II Semipresencial.  

Esperamos que você conclua o Ensino Fundamental e, continue estudando e buscando 

conhecimentos para seu desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. Afinal, o conhecimento é o bem mais valioso que adquirimos na vida.  

 

Bons estudos! 

 

                                                Secretaria Municipal de Educação 
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COMO SE APRENDE A ESTUDAR? 
 
Estudar e aprender são atividades que exigem participação ativa, requer disciplina e  

dedicação. Portanto fique atento as dicas que com certeza irão potencializar a qualidade 

da sua aprendizagem e conhecimento. 

 

 Leia. A leitura é uma das principais atividades de estudo. Quando estiver lendo 
marque, sublinhe palavras-chave ou frases. É uma excelente estratégia para 

focalizar sua atenção; 

 Crie um tempo diário para se dedicar ao estudo; 

  Organize seus materiais; 

  Selecione os assuntos que tem dúvidas; 

 Utilize todos os seus sentidos para desenvolver sua aprendizagem: assista vídeos 
para estimular sua visão e audição, faça desenhos para estimular sua 

criatividade, faça notas visuais e esquemas com os pontos principais de cada 

conteúdo estudado; 

  Faça fichamentos, esquemas e anotações. 

 

Quanto mais você estuda, melhor seu cérebro processará as informações. Isso é ótimo 

para ampliar sua aprendizagem e transforma-la em conhecimento.  

 

Estudar tem muito a ver com sua vida. Pare de pensar nos estudos como algo separado, 

estabeleça relações quanto mais conexões  dos assuntos estudados com sua vida maior 

será a qualidade da sua aprendizagem.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

 
 

UNIDADE 1 – Para que estudar Arte?..........................................................................................07 

 

UNIDADE 2 – O  que é arte?........................................................................................................10 

 

UNIDADE – 3- Cultura..................................................................................................................11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 
 

UINIDADE  1 

 

                 

                 PARA QUE ESTUDAR ARTES? 
 

A arte é uma forma do ser humano se expressar e a comunicação é uma atividade 

essencial para a vida em sociedade. O mundo que vivemos é cheio de informações 

visuais, sonoras e musicais. Esse mundo cheio de signos e símbolos que necessitam ser 

interpretados, desde o significado de imagens, de cores, de letras, de sons, de vídeos. 

Por exemplo: um semáforo contém cores e cada uma delas tem um significado e 

entende-las é fundamental para atravessar a rua e até mesmo conduzir veículos. O cartaz 

ou letreiro que você vê na rua tem imagens e símbolos que transmitem informações ou 

orientações. A arte carrega valores culturais e estéticos e estes são relevantes na 

construção do seu visual e até mesmo na sua identidade, seja o momento que você 

escolhe uma roupa para se vestir, no corte de seu cabelo, nos adereços, maquiagem e 

tatuagens que possa usar. 

Conhecer a história das civilizações e das artes assim como a cultura de diversos povos 

ajuda a compreender a pluralidade e respeitar as diferenças. Assim como a relação 

existente com a história, as Artes mantêm diálogo com várias áreas do conhecimento: ao 

estudar as cores, aprendemos um pouco sobre ciência, de como enxergamos as cores e 

como podemos produzir pigmentos para pintar. Ao construir formas tridimensionais 

compreendemos o espaço geométrico e a matemática. A arte é uma forma de expressão 

e comunicação, podemos interpretá-la, fazer uma leitura visual de imagens (sua época, 

seu contexto, sua intenção), sentir a emoção e entender a mensagem de uma música, 

compreender gestos de dançarinos ou de atores. As mensagens emitidas por meio das 

artes levam a reflexão e a crítica fazendo os espectadores pensarem, com isso também 

contribui para o crescimento intelectual. Nos vestibulares e concursos públicos, as 

provas contém questões que abordam interpretações de imagens, obras de artes, de 

charges ou quadrinhos, de músicas, de poemas e até mesmo questões históricas 

relacionadas a movimentos artísticos e culturais. Neste caso, entender um pouco mais 

sobre as artes ajuda a ter sucesso na aprovação. 

Ao escrever uma pessoa realiza desenhos no papel. O exercício de 

desenhar desenvolve a coordenação motora fina, responsável pela 

capacidade que nós temos de usar de forma precisa e eficiente os 

pequenos músculos do corpo aprimorando as habilidades para 

algumas tarefas como escrever, recortar, costurar, digitar, tocar 

instrumentos musicais, realizar trabalhos mais precisos e delicados. 

Além disso, o domínio da coordenação corporal através de exercícios também aprimora 

habilidades corporais como práticas esportivas e a dança. O exercício do desenho 
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também estimula a criatividade e a imaginação. Criatividade é uma das qualidades mais 

requisitadas no mercado de trabalho. Uma pessoa criativa tende a se destacar pela suas 

ideias inovadoras ou pela capacidade de impressionar as pessoas. 

A indústria criativa movimenta a economia mundial, existem atualmente vários setores 

que dependem de profissionais criativos para o desenvolvimento e elaboração de 

produtos. Lembrado filme que você assistiu?  Pois bem, quando terminou ele exibiu por 

alguns minutos os nomes de diversas pessoas que de forma direta ou indireta estavam 

envolvidas com aquela produção. Assim é o mercado criativo, seja ele cultural (música, 

shows, concertos, rádio, televisão, cinema, livros, museus), técnico (produção gráfica, 

arquitetura, design, moda) ou tecnológico (computação, internet, jogos, aplicativos) a 

criatividade é uma das qualidades mais importantes e poderosas do mundo atual. 

As artes transformam o mundo em que vivemos, produz quase tudo que nos cerca, 

empregam pessoas, constrói identidades culturais, transmite informações, fazem as 

pessoas pensarem, estimulam a imaginação e a criatividade, divertem e sensibilizam as 

pessoas. 

 

           TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1)A partir da leitura do texto acima, complete: 

a)Podemos afirmar que a Arte é uma das formas usadas para o ser humano _________ 

_____________________________________________________________________. 

2)Cite três exemplos onde os conhecimentos de arte são usados nas nossas atividades 

diárias. 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

 

 ____________________________________________ 

3)Segundo o texto, qual a importância da criatividade para o ser humano? 
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4)Pesquise três profissões que utilizam diretamente os conhecimentos proporcionados 

pela arte, descrevendo ao lado como é a sua atuação. 

 

PROFISSÃO ATUAÇÃO 

  

 

  

 

  

 

 

5)A imagem abaixo nos comunica uma mensagem muito importante. Observe 

atentamente e escreva qual a mensagem que ela lhe transmite. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

10 
 

UNIDADE 2 

 

O QUE É ARTE? 
 

 

 

 

 

 

Arte (do latim ars, significando técnica e/ou habilidade) geralmente é entendida como a 

atividade humana ligada a manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada a 

partir da percepção, das emoções e das ideias, com o objetivo de estimular essas 

instâncias da consciência e dando um significado único e diferente para cada obra. A 

arte se vale para isso de uma grande variedade de meios e materiais, como a arquitetura, 

a escultura, a pintura, a literatura, a música, a dança, o teatro, a fotografia, o design e o 

cinema. (WIKIPEDIA) Estas formas de expressão são chamadas de linguagens 

artísticas, e o homem se manifesta através da arte desde o desenvolvimento de sua 

capacidade criativa ainda quando habitava as cavernas, e foi através das linguagens da 

arte que a humanidade registrou sua história e evolução. 

Hoje é impossível pensarmos em um mundo sem arte, a sociedade incorporou as artes 

ao dia-a-dia, seja no vestuário, no ambiente, nas edificações, nos objetos e ferramentas, 

nos sons que ouvimos, na visualização de imagens e em muitas coisas. A criatividade e 

a interpretação das linguagens artísticas são elementos primordiais no desenvolvimento 

e formação do ser humano e em muitos casos pré-requisito em determinadas profissões. 

O mercado criativo é um dos mais lucrativos no mundo e que continua em  plena 

expansão, seja na produção cultural e artística, de eventos, de filmes, livros, vídeos, 

jogos e aplicativos, no design de produtos, na construção, na mídia, música, enfim além 

de divertir, entreter e levar as pessoas a pensar, a arte também movimenta a economia e 

gera milhões de empregos. 

Por isso estudamos arte! Vamos conhecer um pouco mais sobre as diversas formas de 

expressão, aprender a interpretar essas linguagens, aguçar a sensibilidade, aprimorar a 

coordenação motora e habilidades técnicas, estimular a criatividade e deixar fluir a 

imaginação. 
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          TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1) Quais as formas de expressão são chamadas de linguagens artísticas? 

 

 

 

 

2) Quando surgem as primeiras manifestações artísticas na vida humana? 

 

 

 

3) Qual a importância da arte para a evolução da humanidade? 

 

 

 

 

UNIDADE 3  

                                                                 CULTURA                                         

                               

O QUE É CULTURA? 

 

 

 

 

 

 

O termo CULTURA, vem do latim “colere”, que significa cultivar. Falando de um 

modo geral, a cultura está presente em nossas vidas desde que surgimos no meio 

familiar, está ligada aos usos, costumes, tradições, diz respeito à história de cada um de 

nós, é o conjunto de padrões de comportamentos, crenças, manifestações artísticas, 

sociais, de um povo ou civilização. 



 

 

12 
 

Cada grupo social ou nação, tem a sua cultura, a sua marca, as suas próprias atividades e 

manifestações, como a música, o teatro, a dança, a culinária, as religiões, a escrita, a 

leitura, esportes, ciências, valores morais, éticos, as suas raízes. 

3.1 A LIGAÇÃO ENTRE ARTE E CULTURA 

 

Arte e cultura estão totalmente ligadas, pois é através da arte que conseguimos 

diferenciar, apreciar e adquirir conhecimentos das diferenças entre uma cultura e outra, 

visto que na arte são impressas sentimentos, formas e cores que dizem muito sobre a 

pessoa que a fez, que por sua vez possui uma história enriquecida por sua cultura, 

apanhada por uma sociedade, e que o diferencia das demais, tornando a arte um produto 

único em cada canto do mundo, sendo uma força de expressão livre para todos e por 

todos. 

Mesmo dentro de uma mesma sociedade podem existir divergências culturais. Alguns 

grupos, ou pessoas, podem ter fortes valores baseados em crenças religiosas, enquanto 

outras prefiram a lógica do progresso científico para compreender o mundo. A 

diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada, onde o contato entre o 

que consideramos familiar e o que consideramos estranho é comum. Ideias diferentes, 

comportamento, contato com línguas estrangeiras ou com a culinária de outras culturas 

tornou-se tão corriqueiro em nosso dia a dia que mal paramos para pensar no impacto 

que sofremos diariamente, seja na adoção de expressões de línguas estrangeiras ou na 

incorporação de alimentos exóticos em nossa rotina alimentar. 

3.2  CULTURA EM MUDANÇA 

 

Uma cultura não é estática, ela está em constante mudança de acordo com os 

acontecimentos vividos por seus integrantes. Valores que possuíam força no passado se 

enfraquecem no novo contexto vivido pelas novas gerações, a depender das novas 

necessidades que surgem, já que o mundo social também não é estático. Movimentos 

contraculturais, como o punk ou o rock, são exemplos claros do processo de mudança 

de valores culturais que algumas sociedades viveram de forma generalizada. 

O contato com culturas diferentes também modifica alguns aspectos de nossa cultura. O 

processo de aculturação, onde uma cultura absorve ou adota certos aspectos de outra a 

partir do seu convívio, é comum em nossa realidade globalizada, onde temos contato 

quase perpétuo com culturas de todas as formas e lugares possíveis. 

Podemos dizer que a cultura brasileira é consequência da mistura de variados grupos 

étnicos que contribuíram para que a população do Brasil fosse formada. Além disso, a 

cultura brasileira e toda a sua diversidade é consequência das características e da grande 

extensão do território em cada região do nosso país. 
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3.3 A FORMAÇÃO DA CULTURA 

BRASILEIRA 

Apesar do Brasil ter recebido influência de 

diversos imigrantes, foi dos portugueses 

que herdamos grande parte de nossa 

cultura, já que a história dos imigrantes de 

Portugal acaba se confundindo com a 

nossa própria história. Isso porque, foram 

eles que colonizam o território brasileiro, e 

por isso, os grandes responsáveis pelo 

processo inicial de formação da nossa 

população, através da miscigenação de 

negros africanos e de índios, que 

aconteceu principalmente do ano de 1500 

a 1808. Em suma, isso aconteceu porque 

durante esses três séculos, a entrada dos europeus era liberada. 

Tempos depois, os poloneses, os japoneses, os árabes, os italianos e os alemães também 

acabaram contribuindo para a disseminação da pluralidade cultural brasileira. 

 

              TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

1) Assinale abaixo as afirmativas corretas sobre cultura: 

a) Cada grupo social possui uma cultura que o diferencia dos outros grupos. 

b) A cultura é um elemento que unifica os povos. 

c) É entendido com cultura o conjunto de padrões de comportamento, crenas, 

manifestações artísticas, sociais de um povo ou civilização. 

d) Dentro de uma mesma sociedade podemos encontrar divergências culturais. 

e) A cultura de um povo não sofre impacto quando absorve a cultura de outro 

povo. 

f) A cultura está sempre em constante mudança. 

g) Aculturação é um processo que sofre uma cultura quando incorpora ou 

absorve elementos estranhos ao seu grupo social. 

 

2) Quais são os três principais grupos étnicos que mais contribuíram para a 

formação da cultura brasileira? 
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3.4- A CULTURA BRASILEIRA NAS REGIÕES DO BRASIL 

 

REGIÃO NORDESTE 

 

A região Nordeste do Brasil, 

apresenta diversas festas típicas e 

também manifestações no campo 

cultural. Entre elas, destacam-se o 

carnaval, a marujada, a cavalhada, a 

festa do bumba meu boi, os 

caboclinhos, a ciranda, o reisado, a 

capoeira, o frevo, o maracatu, a 

ciranda, o terno de zabumba e o coco. 

Na religião, destacam-se o ritual de 

lavagem das escadarias do Bonfim e 

a Festa de Iemanjá. No artesanato, 

destacam-se os trabalhos feitos com renda. A carne de sol, a broa de milho verde, o pé 

de moleque, a canjica, os peixes, a buchada de bode, a cocada, a pamonha, a tapioca, os 

frutos do mar, o cururu, o arroz doce, o bolo de massa de mandioca, o acarajé, o 

sarapatel, a canjica, o vatapá, o bolo de fubá cozido e o feijão verde. 

REGIÃO NORTE 

 

No norte do Brasil, a quantidade e eventos 

que existem no ramo cultural é enorme. 

Duas das festas mais conhecidas são o 

Festival de Parintins, também conhecida 

como festa de boi bumbá, que acontece no 

Amazonas, no mês de junho, e a Festa do 

Círio de Nazaré, que acontece em Belém, 

no estado do Pará. A Folia de reis, o 

carimbo, a festa do divino, o congo e a 

congada, também são caracterizados 

como sendo outros elementos da cultura 

dessa região. 

No quesito culinária, é forte a influência dos povos indígenas, que tem como base o uso 

de peixes e de mandioca. O camarão seco, a carne de sol, a pimenta de cheiro, o jambu 

(uma espécie de erva), a tacacá (um tipo quente de sopa feita com tucupi) e tucupi (um 

caldo da mandioca cozida) são outros alimentos bem típicos do Norte. 
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REGIÃO CENTRO-OESTE 

 

Na região Centro-Oeste do Brasil, a 

cultura também é bem diversificada, 

já que recebeu influência dos 

paulistas, dos bolivianos, dos 

indígenas, dos mineiros e dos 

paraguaios. Nas festas típicas, 

podemos destacar o cururu, que 

acontece em Mato Grosso do Sul e 

em Mato Grosso, o fogaréu e a 

cavalhada, que acontece no estado 

de Goiás. No campo da culinária 

dessa região, fazem parte dos pratos 

típicos o arroz carreteiro, o empadão 

goiano, o cural, o arroz boliviano, o 

arroz com pequi, a Maria Isabel, a sopa paraguaia, o angu, a pamonha e os peixes do 

Pantanal, como o pacu, o pintado, o dourados e tantos outros. 

 

REGIÃO SUDESTE 

Na região Sudeste, se destacam na cultura as congadas, o samba de lenço, o caiapó, a 

festa do peão de boiadeiro, a festa do divino, a festa dos santos padroeiros, a festa do 

bumba meu boi, a festa de Iemanjá, o carnaval, os festejos da época de páscoa, as 

cavalhadas, o batuque, a dança de velhos e também a folia de reis. Nesta região 

brasileira, a culinária tem forte influência dos 

índios, dos imigrantes da Ásia e da Europa e 

dos escravos. Além disso, ela é conhecida por 

ser bem diversificada, onde nos pratos típicos 

podemos destacar o pão de queijo, o cuscuz 

paulista, a pizza, a feijoada, a moqueca 

capixaba, a carne de porco, o bolinho de 

bacalhau, o virado à paulista, a farofa, o feijão 

tropeiro, o aipim frito, etc. 
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REGIÃO SUL 

A região Sul do Brasil apresenta aspectos da cultura dos imigrantes espanhóis, 

portugueses e principalmente, os italianos e os alemães. As festas mais conhecidas são a 

Oktoberfest, realizada em Blumenau, 

tipicamente alemã, e a Festa da Uva, 

tipicamente italiana. Além disso, são 

conhecidas as festas: de Nossa 

Senhora dos Navegantes, a dança de 

fitas, a congada, o boi na vara, o boi 

de mamão, o anuo e a tirana, com 

origem da Espanha, e o fandango de 

origem portuguesa. Na culinária o 

destaque fica à conta do chimarrão, do 

marreco assado, do vinho, do 

camarão, do churrasco, do pirão de 

peixe e do barreado (um tipo de carne 

cozida em panela de barro). 

 

 

 

 

                    TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1)  Pesquisando no texto anterior, preencha o quadro a seguir: 

 

 

 

 

REGIÃO 

NORTE 

MANIFESTAÇÕES 

 CULTURAIS: 

 

ARTESANATO: 

 

 

 

COMIDAS TÍPICAS  

 

 

 

 

REGIÃO 

NORDESTE 

MANIFESTAÇÕES 

 CULTURAIS: 

 

 

ARTESANATO: 

 

 

 

COMIDAS TÍPICAS:  
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REGIÃO 

CENTRO-

OESTE 

MANIFESTAÇÕES 

 CULTURAIS: 

 

 

ARTESANATO: 

 

 

 

COMIDAS TÍPICAS  

REGIÃO 

SUDESTE 

MANIFESTAÇÕES 

 CULTURAIS: 

 

 

ARTESANATO: 

 

 

 

COMIDAS TÍPICAS:  

REGIÃO SUL MANIFESTAÇÕES 

 CULTURAIS 

 

ARTESANATO: 

 

 

 

COMIDAS TÍPICAS  
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3.5- TIPOS DE CULTURA 

Cultura de Massa 

A cultura de massa é aquela considerada, por uma maioria, sem valor cultural real. Ela é 

veiculada nos meios de comunicação de massa 

(televisão, rádio, jornal, internet) e é apreciada por ela. 

É preciso entender que massa não é uma definição de 

classe social, e sim uma forma de se referir a maioria 

da população. Essa cultura é produto da indústria 

cultural. 

 

A indústria cultural produz conteúdo para ser 

consumido, não se prende a técnicas. É produto do 

capitalismo e feita para ser comercializada. Theodoro 

W. Adorno, filósofo alemão da Escola de Frankfurt, é 

defensor da ideia de que a cultura de massa é imposta 

pelos meios de comunicação de massa à população, 

que apenas absorve aquilo. 

Cultura Erudita 

 

A cultura erudita, diferentemente da cultura popular (que se forma pela convivência das 

pessoas), é elitizada e demanda estudos. 

Ela é associada aos museus, bibliotecas, teatros, centros culturais, apresentações de 

música erudita e de música clássica, como, por exemplo, as óperas. 

Devemos lembrar que nenhuma cultura é superior à outra. Cada uma 

carrega suas heranças culturais e sociais, que se desenvolvem segundo 

diversos fatores que envolvem a diversidade cultural. 

 

 

Cultura Popular 

 

A cultura popular é qualquer estilo musical e de dança, 

crença, literatura, costumes, artesanatos e outras formas de 

expressão que é transmitida por um povo, por gerações e 

geralmente de forma oral. Como por exemplo a literatura de 

cordel dos nordestinos, ou a culinária do povo baiano, são 

algumas das formas de cultura popular que resiste ao tempo. 

Essa cultura não é produzida após muitos estudos, mas é aprendida de forma simples, 

em casa, com a convivência da pessoa nesse meio. Ela está ligada à tradição e não é 

ensinada nas escolas. A cultura popular é muito contemporânea, pois ela resiste ao 

tempo e raramente se modifica. Essa cultura vem do povo, não é imposta por uma 

https://www.todamateria.com.br/diversidade-cultural/
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indústria cultural ou por uma elite. Por exemplo, o carnaval é uma festa da cultura 

popular brasileira, o frevo é uma cultura brasileira, mas é muito mais expressiva no 

norte do país. Ela representa a diferença de cada povo. 

FOLCLORE 
Podemos pensar o Folclore como o conjunto de tradições culturais transmitidas, tais 

como as danças, músicas, manifestações religiosas, festas tradicionais, brincadeiras 

infantis, superstições, lendas, mitos, 

entre outras. Desta forma, o Folclore é a 

cultura do popular, ou seja, aquilo que é 

praticado pelo povo e que é repassado ao 

longo dos anos uns para os outros. Trata-

se também do estudo das soluções 

populares na vida em sociedade e que 

está presente em todo o país. Muitos 

estudos foram desenvolvidos no mundo, 

ao longo do tempo sobre o folclore e o 

que poderia ser considerado folclore. No 

Brasil, o Dia do Folclore é 22 de agosto. 

O Folclore brasileiro é muito rico em 

conteúdos e lendas. É conhecido também 

como a "Mitologia Brasileira". Veja 

alguns exemplos: Boitatá, Caipora, Curupira, Mula-sem-cabeça, Negrinho do Pastoreio, 

Saci Pererê, Iara, Chupa-Cabra, entre outros. O Brasil apresenta regiões distintas, onde 

há diferença de intensidade das influências dos povos formadores. Por outro lado, cada 

região possui seu gênero de vida de acordo com o meio ambiente, o que influi, também, 

no folclore brasileiro. A seguir, você terá uma ideia geral dos vários desdobramentos do 

nosso folclore:  

- Linguagem popular (gírias, alcunhas, frases, provérbios);  

- Literatura oral (poesias, fábulas, lendas, mitos, advinhas, orações, cordel);  

- Lúdicos (Bumba-meu-boi, Caboclinhas, Cavalhadas, Ciranda, Conga, Cordões de 

Bicho, Fandango,Maracatu,etc.);  

-Música; -Mitos e crendices populares;  

-Usos e costumes;  

- Artes populares e técnicas tradicionais.  
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1) Relacione as colunas: 

a) CULTURA POPULAR 
(  ) Cultura produzida por meios de 

comunicação que atinge um grande 

numero de pessoas ao mesmo tempo.  

b) CULTURA ERUDITA (    ) Cultura produzida pelo povo sem 

necessidade de muito estudo, 

normalmente transmitida de forma oral. 

c) CULTURA DE MASSA (    ) Necessitando de muito estudo, esta 

forma cultural normalmente é associada 

as elites.  

2) O boi é um animal muito importante para o ser humano. Em vários lugares do 

nosso imenso Brasil, o boi aparece como figura folclórica em muitas festas, com 

diferentes nomes. Pesquise sobre esses diferentes nomes e em qual região ele se 

apresenta. Depois capriche na pintura do boi! 
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Patrimônio cultural 
Patrimônio cultural é o conjunto dos bens 

culturais de um povo. Podem ser materiais ou 

imateriais e são considerados importantes 

para a identidade da sociedade brasileira. 

 

Segundo artigo 216 da Constituição 

Federal, configura patrimônio "as formas de 

expressão; os modos de criar; as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; além de conjuntos urbanos e 

sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico 

e científico." 

 

Patrimônio Imaterial 
O patrimônio imaterial compreende toda a produção cultural de um povo, os 

saberes, as crenças, as práticas, o modo de ser das pessoas. Como exemplo, podemos 

citar atividades cotidianas, como manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e 

lúdicas; rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do 

entretenimento e de outras práticas da vida social, além de mercados, feiras, santuários, 

praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. 

Na lista de bens imateriais brasileiros estão por exemplo, o Círio de Nossa Senhora 

de Nazaré (PA), o Frevo (PE) e o modo artesanal de fazer Queijo de Minas (MG). No 

Rio de Janeiro podemos destacar o Jongo, as matrizes do Samba, o Partido Alto e a 

Festa do Divino de Paraty. 

 

Frevo                                                                                  Bumba-meu-boi 
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Patrimônio material 

O patrimônio material é o conjunto de edifícios, documentos, monumentos, obras de 

arte, ou qualquer objeto pertencente a um lugar, e que possui um valor histórico 

significativo ou sentimental para os habitantes de uma região. 

 Divide-se em dois grupos básicos: bens móveis- são pinturas, esculturas, material 

ritual, mobiliário e objetos utilitários, como coleções arqueológicas, acervos 

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos – e bens imóveis – compreendem os edifícios, suas obras e seu 

entorno, garantindo sua visibilidade e fruição, como núcleos urbanos, sítios 

arqueológicos, paisagísticos e bens individuais. 

 

Entre os bens materiais brasileiros estão os conjuntos arquitetônicos de cidades 

como Ouro Preto (MG), Paraty (RJ), 

Olinda (PE) e São Luís (MA) ou 

paisagísticos, como Lençóis (BA), 

Serra do Curral (Belo Horizonte), 

Grutas do Lago Azul e de Nossa 

Senhora Aparecida (Bonito, MS) e o 

Corcovado (Rio de Janeiro). 

 

 

 
O patrimônio histórico no Brasil é regulado e protegido pelo IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) que surgiu em 1937 com o objetivo de 

registrar (tombar) e conservar os bens históricos. 
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TESTE O SEU CONHECIMENTO 

 

 

1) Explique, com suas palavras, o que você entende por: 

PATRIMÔNIO 

CULTURAL 
 

 

PATRIMÔNIO 

MATERIAL 
 

 

PATRIMÔNIO 

IMATERIAL  
 

 

 

2) Cite, tendo o estado do Rio de Janeiro como referência, três exemplos de: 

Patrimônio material  

 

 

Patrimônio imaterial  

 

 

 

3) Qual o instituto responsável de cuidar e proteger o patrimônio histórico e 

artístico brasileiro?  

 

 

 

4) Pesquise em revistas ou jornais a imagem de um patrimônio da cultura 

brasileira, e cole no espaço abaixo. 
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