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HISTÓRIA

DIVERSIDADE CULTURAL
O Brasil é um país que apresenta dimensões continentais e, por isso, possui uma
extensa diversidade cultural. Desde a colonização pelos portugueses e a chegada dos
escravos africanos, nossa terra sempre foi destino de muitos imigrantes. Assim, as colônias
japonesas, alemãs, italianas e povos de outras nacionalidades são responsáveis diretos pela
mistura presente na formação de nossa cultura.

O que é diversidade cultural?
Como o próprio nome indica, diversidade cultural é um conjunto de diferenças vividas por um
amplo número de pessoas, que podem estar em um mesmo país ou em uma única cidade e,
ainda assim, manter características, crenças religiosas e costumes sociais completamente
diferentes entre si.
A diversidade está presente em toda e qualquer sociedade humana, uma vez que é
mundialmente reconhecida a capacidade do indivíduo de se inventar, reinventar e de
construir a própria identidade diariamente, em um processo que demanda influências mútuas
com outros membros da sociedade ou de grupos distintos, que sejam adeptos a outras
culturas.
A diversidade cultural pode ser caracterizada pelos elementos como o idioma, crenças,
costumes, religião, danças, comida típica, arte etc.

Diversidade cultural no Brasil
O Brasil é um dos países com maior influência estrangeira, uma vez que, além dos nativos
que já viviam aqui, recebeu colonizadores europeus e ainda escravos e imigrantes de
diversos outros países. E, é claro, cada uma dessas pessoas possuíam seus próprios costumes
e estilo de vida. Ou seja, o nosso país é um grande exemplo de diversidade cultural.
Infelizmente, até hoje a diversidade cultural não implica em respeito ao próximo. No
entanto, reconhecer as diferenças é o primeiro passo para a diminuição de problemas
estruturais de intolerância, desrespeito e aversão ao que não é semelhante.
No Brasil, cada região tem uma predominância cultural própria, o que acaba por fazer com
que determinadas características sejam mais comuns em um espaço geográfico, ainda que
cada parte pertença a um grupo maior, que é o país.

EXERCITANDO
1- De acordo com o texto, assinale as opções corretas:
a) “O Brasil é um país que apresenta dimensões continentais”.
A expressão em destaque significa que:
(
(
(

) o território brasileiro apresenta uma área extensa.
) o território brasileiro apresenta uma área limitada.
) o território brasileiro apresenta uma pequena área.

b) “...conjunto de diferenças vividas por um amplo número de pessoas, que podem estar em
um mesmo país ou em uma única cidade...” Essa definição refere-se:
(
(
(
(

)
)
)
)

ao idioma de um país.
à diversidade cultural.
apenas aos costumes de um povo.
apenas à crença de um povo.

2- Assinale ( V ) para as alternativas verdadeiras e ( F ) para as falsas:
(

) O Brasil sempre foi destino de muitos imigrantes.

( ) As colônias japonesas, alemãs, italianas e povos de outras nacionalidades são
responsáveis diretos pela mistura presente na formação de nossa cultura.
(

) A diversidade está presente em algumas sociedades.

(
) O idioma, as crenças, os costumes, a religião, as danças, a comida típica, a arte
etc. jamais caracterizam a diversidade cultural de um país.
(

) No Brasil, cada região tem uma predominância cultural própria.

3- De acordo com o texto que você leu, qual seria a sua resposta à pergunta feita por
um amigo?

