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Introdução

No âmbito da disciplina de cidadania de desenvolvimento foi-nos proposta a realização de um trabalho com o

objetivo de falar sobre a cultura de um país. Nós escolhemos o brasil pois tem uma grande ligação a Portugal

por causa da língua em comum. E decidimos aprofundar os nossos conhecimentos sobre ele.

Neste trabalho vamos falar sobre varias características da cultura brasileira como: a bandeira, o hino, a

gastronomia, a educação , e outras.



Bandeira 

A bandeira do Brasil é composta por uma base verde em
forma de retângulo, sobreposta por um losango amarelo e
um círculo azul, no meio do qual está atravessada uma faixa
branca com o lema nacional, em letras maiúsculas verdes com
a frase “ordem e progresso”.

O retângulo verde, que passou a representar a natureza do
Brasil, antes remetia à Casa de Bragança (a família de Dom
Pedro I); o amarelo, hoje símbolo da riqueza mineral do país,
era a cor da Casa de Lorena(da arquiduquesa Dona Leopoldina,
esposa de dom Pedro I); e o círculo azul era a esfera armilar,
também presente na bandeira brasileira do Império. Agora,
indica o céu estrelado.

A origem da frase vem de uma corrente filosófica popular na época, chamada positivismo. Ao auxiliar no
processo da proclamação, acabou por ser homenageada na bandeira brasileira.

O lema “Ordem e Progresso” foi uma adaptação da frase: “O Amor por princípio e a Ordem por base. O
Progresso por fim”, escrita pelo principal teórico e representante da corrente, o francês Auguste Comte.



Hino 

O poema parnasiano, que hoje é reconhecido

oficialmente como o Hino Nacional do Brasil, foi criado

no ano de 1831 pelo poeta e ensaísta Joaquim Osório

Duque Estrada.

A letra acompanha a marcha que havia sido composta

pelo musicista Francisco Manuel da Silva. O conjunto

era considerado o hino do país de forma extraoficial

desde a monarquia, por um consenso popular.

Depois que foi proclamada a República brasileira, o

então presidente Deodoro da Fonseca promoveu

um concurso para criar uma nova versão do Hino

Brasileiro.

A música vencedora não agradou à população, que

considerava a música de Joaquim Osório e de Francisco

Manuel o hino do país.

Para não desagradar o povo brasileiro, o presidente

optou por manter e oficializar a música anterior como o

Hino do Brasil e a nova canção, vencedora do
concurso, tornou-se o Hino da Proclamação da
República.

Francisco Manuel da Silva Joaquim Osório  Duque Estrada

https://www.youtube.com/watch?v=Z7pFwsX6UVc

https://www.youtube.com/watch?v=Z7pFwsX6UVc


Gastronomia

Pão de Queijo- O Pão de queijo é um dos maiores
símbolos da culinária mineira. Porém, o pão de
queijo ganha pela versatilidade, sendo uma comida
para qualquer momento, principalmente com um
cafézinho. Apesar do nome “pão”, o quitute não leva
farinha de trigo, mas sim polvilho, que é um produto
oriundo da mandioca. A história conta que essa
receita surgiu nas fazendas mineiras na busca de
substituir a farinha de trigo em alguns pratos, em
uma época que o acesso a farinha era escasso.

Tapioca- A tapioca tem origem indígena, porém com
o tempo foi se espalhando pela região a ponto de ser
reconhecida como um prato da comida típica
brasileira no nordeste. A sua origem vem da fécula
de mandioca granulada, que ao ser esquentada
forma uma massa unida. Ficou muito famosa nos
últimos anos por ser um ótimo substituto do pão,
para quem é intolerante ao glúten. Sua versatilidade
também é um dos seus trunfos, já que pode tanto
ser recheada com alimentos salgados como frango
desfiado, peito de peru e queijos, como também por
alimentos doces, como brigadeiro ou doce de leite.



Gastronomia

Açaí- O Açaí é uma fruta que já espalhou por todo o
Brasil, embora seja tradicionalmente do norte do
país. Não é difícil encontrar barraquinhas de açaí em
praias ou até mesmo ver a iguaria dividindo espaço
com outras sobremesas geladas em casas de
gelados, por exemplo. No restante do Brasil ele é
batido com guaraná, banana e morango, além de ser
misturado com diversas coisas: granulado, calda de
sorvete, gomas, entre tantas outras coisas. Agora,
originalmente o açaí acompanha refeições, servido
com peixes fritos e camarões, misturado a farinha de
mandioca. De um jeito ou de outro, é um alimento
bastante benéfico para a saúde, contendo vitaminas,
ferro, cálcio e fósforo, assim como outros nutrientes.

Brigadeiro- Pode se dizer que o brigadeiro é a
sobremesa mais unânime em todo o Brasil. Não há
uma região em que ela não esteja presente, seja em
aniversário de criança ou até mesmo em
casamentos. O brigadeiro já se tornou tradição em
datas festivas e até fora delas. O brigadeiro é um
doce tipicamente brasileiro, inventado no Brasil, sem
interferência externa. Ele consiste em uma mistura
de leite condensado, manteiga, cacau em pó e
chocolate granulado para a cobertura. Ele tem esse
nome, porque foi criado com o intuito de ser servido
em eventos para arrecadar fundos para a
candidatura a presidência do Brigadeiro Eduardo
Gomes. Com o sucesso do doce, acabou por virar o
doce do brigadeiro, que evoluiu somente para
brigadeiro.



Localização

Atualmente, em 19/04/2020, a população do Brasil é de: 217 145 370 habitantes. Incluindo: homens – 106

825 770 (49,2%), mulheres – 110 319 600 (50,8%). Tornando-se o quinto país mais populoso do planeta.

A República Federativa do Brasil, é um dos países mais extensos do mundo. No passado, o território que

inclui o país era habitado por povos indígenas e com a chegada das colônias portuguesas o número de mestiços

aumentou, devido ao grande número de escravos africanos que chegaram à região.

O território brasileiro está localizado, quase em sua totalidade, mais precisamente 93% do território, no

Hemisfério Sul, ocupando apenas 7% do Hemisfério Norte. O país está estabelecido no ocidente, ou seja, a

oeste do meridiano de Greenwich; além disso, é cortado ao norte pelo paralelo do Equador. Encontra-se na

zona intertropical, zona temperada sul e no Trópico de Capricórnio. O Brasil compõe a América do Sul e faz

fronteira com todos os países dessa porção do continente americano, exceto Equador e Chile.



Educação
Caso fosse possível estabelecer uma hierarquia para

os imensos problemas do Brasil, certamente um dos
mais impactes seria a educação. Um dos maiores
problemas é que o Brasil não investe na educação de
forma adequada.

O PISA (programa internacional de avaliação de
alunos), realizado de dois em dois anos, avalia o
desempenho dos alunos de 15 anos, em três
vertentes: matemática, ciências e leitura. A pesquisa,
apresentada no quarto trimestre de 2019, foi
realizada em 79 países, incluindo o Brasil. Os
resultados do Brasil são desalentados: 59° lugar em
leitura, 67° em ciências e 73° em matemática. Há
uma nítida discrepância entre o ensino nas escolas
particulares e públicas que foram pesquisasse: nas
escolas privadas fitas elite, o Brasil ocuparia o 5°
lugar em leitura, 30° ligar em matemática e em 12°
posição em ciências, acima da Alemanha e do Reino
Unido.

Contínua (PNAD Contínua) 2019, a taxa
de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de
idade foi estimada em 6,6% (11 milhões de
analfabetos). No gráfico a seguir, a distribuição
regional desses números.

O sistema educacional brasileiro não apresenta
discriminação de gênero no acesso à escola, de
acordo com os dados do Censo da Educação
Básica 2019 e da Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios. Quando se observa o ingresso de

alunos na educação infantil e no 1º ano do ensino
fundamental, o percentual de matriculados é de
aproximadamente 51% de meninos e 49% de
meninas, como evidenciam os dados extraídos do
Censo Escolar 2019 na tabela abaixo.



Vestuário
O brasileiro veste-se de um modo muito particular. É claro que as tendências mundiais da moda também

estão presentes no Brasil, mas as diversas regiões brasileiras acabam sempre por incorporar alguns detalhes
bem locais ao vestuário.

De uma maneira geral, o brasileiro gosta de se vestir com mais cores, principalmente na região nordeste do
Brasil, onde o clima tropical é soberano. Já em São Paulo, as pessoas optam por roupas mais clássicas e
sociais, principalmente para trabalhar.

Dependendo da região do país, é possível ver trajes bem típicos, como as roupas de prenda e as galochas e
bombachas do Rio Grande do Sul, e os acessórios e roupas com plumas da região norte.

assessórios com plumas bombachas do Rio Grande do Sul



Religião
A religião no Brasil é muito diversificada e caracteriza-se pelo sincretismo. A Constituição prevê a liberdade

de religião e a Igreja e o Estado estão oficialmente separados, sendo o Brasil um Estado laico. A legislação
brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância, sendo a prática religiosa geralmente livre no país. Segundo o
Relatório Internacional de Liberdade Religiosa de 2005, elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados
Unidos, a "relação geralmente amigável entre religiões contribui para a liberdade religiosa" no Brasil. O Brasil
é um país religiosamente diverso, com a tendência de mobilidade entre as religiões e o sincretismo religioso.
Católica: 50%
Evangélica: 31%
Não tem religião: 10%
Espírita: 3%
Umbanda, candomblé ou outras religiões afro-brasileiras: 2%
Outra: 2%
Ateu: 1%
Judaica: 0,3%



Musica 
No Brasil, a população possui uma relação intensa com a música. O povo brasileiro, de forma geral, é bastante 
musical, apreciando essa forma de arte em seu dia a dia e nos momentos de lazer. O país é muito diverso e 
heterogêneo culturalmente, e apresenta distintos estilos musicais dependendo da região. Entretanto, alguns se 
destacam e fazem sucesso em todo território.

Sertanejo- Hoje em dia, o sertanejo universitário é o
tipo de música mais ouvido no Brasil. Nos anos 90,
esse gênero ganhou muita projeção com algumas
duplas, como Chitãozinho e Xororó, Leandro e
Leonardo, entre outros. A partir dessa época, outras
duplas surgiram e consolidaram ainda mais o
sertanejo no país. O estilo de música sertaneja teve
sua origem no Brasil a partir da década de 1910. Ela
foi produzida por compositores do campo e da cidade
utilizando principalmente a viola caipira. Chamada
também de embolada ou moda de viola

Samba- O samba é um tipo de música inteiramente 
brasileiro, criado sobretudo pelos negros a partir de 
influências africanas no período colonial.
Por bastante tempo foi visto como uma cultura 
inferior, marginalizada por conta de suas origens. 
Entretanto, como sempre fez parte da identidade do 
povo brasileiro, esse estilo de música (e de dança 
também) resistiu e segue forte no país, sendo que 
hoje o samba de roda baiano e o samba 
carioca foram elevados a patrimônio imaterial 
brasileiro.



Locais importantes

Cristo Redentor (Rio de Janeiro) A Estátua do Cristo
Redentor, localizada no Morro do Corcovado no Alto
da Boa Vista, é uma das sete maravilhas do mundo
moderno e foi incluído pela Unesco como Patrimônio
da Humanidade. O monumento é o mais famoso e o
que mais atrai turistas de todo o mundo para aquela
foto tradicional de abraços abertos como a gigante
estátua. Numa alusão a cruz, símbolo máximo do
cristianismo, o Cristo de braços abertos se
transformou no cartão de boas vindas a todos os
visitantes. Inaugurada em 12 de outubro de 1931, dia
de Nossa Senhora Aparecida padroeira do Brasil, o
Cristo Redentor é um santuário católico, mas é
visitado por pessoas de todas as religiões.

Elevador Lacerda(Salvador) O principal cartão-postal            
da Bahia, o Elevador Lacerda, foi criado em 1873, 
como primeiro elevador do mundo para transporte 
público, sendo ainda hoje o mais alto. Ele liga a Praça 
Cayru, no Bairro do Comércio na Cidade Baixa, com a 
Praça Tomé de Sousa, na Cidade Alta.



Locais importantes

Catedral da Sé(São Paulo) São Paulo possui grandes e
belos conjuntos arquitetónicos, mas a Catedral da Sé
tem grande simbolismo por fazer parte da fundação
da cidade. A primeira igreja construída no terreno era
feita de barro e palha ocada, com estrutura de toras,
datada de 1591. Em 1745, começou a construção de
uma nova igreja, que já possuía o título de catedral da
cidade. Já em 1911, houve uma demolição total das
estruturas e a construção de uma nova igreja, mais
opulenta e rica em detalhes, localizada na Praça da Sé
e bem ao lado do Marco Zero da Cidade. A Catedral da
Sé é um dos cinco maiores templos do estilo
neogótico do mundo. E em seu interior, há uma cripta
aberta a visitação, com restos mortais de cardeais,
arcebispo e outras figuras históricas da cidade.

Estação Cabo Branco (João Pessoa)Um dos últimos
projetos do arquiteto Oscar Niemeyer, com suas
marcantes características, a Estação Cabo Branco é
um espaço cultural que engloba ciência, arte e cultura
gratuita para os paraíbanos.



Carnaval

Atualmente, o Carnaval é a festa mais popular do Brasil e é comemorado em data móvel, que é influenciada

pela data que determina a Páscoa. A Terça-feira de Carnaval é comemorada exatamente 47 dias antes do

domingo de Páscoa.

No Brasil, uma das grandes marcas do Carnaval são os blocos de rua, que acontecem em todo o país, e

os desfiles das escolas de samba, muito presentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para percebermos a

dimensão do Carnaval no Brasil, podemos usar o exemplo de algumas cidades: no Rio de Janeiro, em

2019, o Carnaval levou cerca de 7 milhões de pessoas às ruas e mobilizou uma receita de 3,7 bilhões de reais. 

Já em São Paulo, a quantidade de pessoas nas ruas foi de cerca de 5 milhões no mesmo ano.

Blocos de rua Desfiles de escolas de samba 



Conclusão 
Nós gostamos muito de realizar este trabalho pois aprofundamos os nosso conhecimentos

sobre o Brasil e descobrir coisas novas.
Cumprimos todos os objetivos que tínhamos proposto para este trabalho.
Espero que vocês tenham gostado deste trabalho tanto quanto nós.


