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O ENCONTRO DE CULTURAS  

• Cultura é o conjunto de manifestações 
artísticas, sociais, linguísticas e 
comportamentais de um povo. 

• A cultura brasileira é muito diversificada, 
pois recebeu influências de povos de 
diferentes origens.  

• Possuímos costumes e tradições que 
herdamos de nossos antepassados, mas uma 
das características mais importantes do povo 
brasileiro é  a  presença da língua 
portuguesa. 



• Os três principais grupos étnicos que influenciaram a formação do povo 
brasileiro são  os indígenas, os brancos e os negros. Mais tarde, grupos de 
imigrantes, como japoneses e  italianos, também influenciaram uma parte de 
nossa cultura. 

 



INDÍGENAS  

• Muitas palavras da língua portuguesa têm origem indígena, como arara, 
maracujá, Itajubá e Tietê. Dos indígenas também herdamos hábitos  como 
tomar banho todos os dias, dormir em redes e comer mandioca. 



BRANCOS 

• Os brancos que mais influenciaram a formação do povo brasileiro foram os 
portugueses. 

• No nosso dia a dia a influência portuguesa está evidente na língua oficial do 
Brasil – o português-, na religião católica, na alimentação, no folclore 
brasileiro, nas cantigas de roda, entre outros. 



NEGROS 

• A partir do século XVI cerca de 4 milhões de africanos de diferentes grupos étnicos 
forma escravizados e trazidos ao Brasil. Pessoas com diferentes línguas e tradições 
foram obrigadas a viver juntas e a trabalhar em condições sub-humanas. 

• Desde então, a desigualdade social entre brancos e negros continua a ser um grave 
problema.  

• A população negra brasileira é  a mais pobre e a que tem menos acesso à 
educação,à cultura e ao lazer. 



• As influências culturais recebidas dos povos Indígenas, africanos e 
europeus(portugueses) criaram, com o passar do tempo, uma população mestiça e 
plural. Os imigrantes que vieram da Europa, da Ásia e de outros países do 
continente americano também contribuíram para a formação  do povo brasileiro.  

• Muitas vezes, as pessoas migram por motivos relacionados ao contexto social, 
político e econômico dos países em que vivem. 

 



                OBRIGADA!! 


