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Arte e cultura se relacionam de maneira 
intrínseca, uma condicionando a outra. 

Parte da cultura de um povo se forma a 
partir de suas várias manifestações 
artísticas.



ARTE, 9 º ANO, 
ARTES VISUAIS – Arte é cultura?

Desde os primórdios, o ser 
humano já sentia a 
necessidade de se expressar e 
de se comunicar. 

A pintura rupestre é um dos 
registros mais antigos da 
cultura humana. 

Nas fotos, o Sítio do Boqueirão 
da Pedra Furada no Piauí, onde 
foram feitas as primeiras 
escavações que atestam a 
presença do homem pré-
histórico no continente 
americano.
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A roda de capoeira é um exemplo da mistura de diferentes culturas, 
principalmente as africanas. Foi originada no Brasil, na época colonial, e 

hoje é uma manifestação cultural reconhecida mundialmente.



ARTE, 9 º ANO, 
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Apesar do estereótipo da paisagem natural que representa o Brasil 
internacionalmente, a cultura brasileira também é marcada pelo desejo 

de modernidade. As grandes cidades metropolitanas e cosmopolitas 
são um espaço de intenso contato intercultural, como São Paulo.
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As culturas indígenas são a origem de muitos de nossos costumes. O 
hábito de cultivar e consumir mandioca, por exemplo, é indígena e 

podemos observar o uso desse alimento em muitos pratos típicos de 
nossa culinária, como a tapioca.



ARTE, 9 º ANO, 
ARTES VISUAIS – Arte é cultura?

Alguns lugares importantes e representativos para a compreensão da 
nossa história, além de manifestações culturais e tradições, são 

preservados por órgãos nacionais e internacionais. Na foto, a Igreja de 
São Francisco de Assis, em Ouro Preto, um dos patrimônios culturais 

brasileiros.



ARTE, 9 º ANO, 
ARTES VISUAIS – Arte é cultura?

O povo brasileiro é composto de personagens muito diversos entre si. 
O pantanense, por exemplo, é um forte representante da cultura 

nacional.



O que é cultura?

• O que deve constituir a cultura de uma 
nação?

• Você acha que as manifestações 
artísticas são parte da cultura?

• De que modo a tradição cultural 
interfere na identidade de um povo?



O que é cultura?
Chamamos de cultura as práticas e os 
produtos que o ser humano desenvolve 
no decorrer de sua convivência em 
sociedade. Características como língua, 
modo de se vestir, crenças, símbolos, 
valores, normas, leis e tradições são 
determinantes para a formação de uma 
identidade cultural.



O que é cultura?
A cultura brasileira, por 
exemplo, é composta de 
variadas influências: 
indígenas, africanas, 
europeias e de outros povos 
que para cá vieram, trazendo 
suas culturas, seus modos de 
vida. Todas as influências são 
de grande importância para a 
formação da nossa 
identidade.



O que é cultura?
É possível notar seus aspectos 
culturais em muitos de nossos 
costumes, hábitos e 
comportamentos, em nossas 
tradições eruditas e 
populares. Todas essas trocas 
interculturais são matéria-
prima para a criação artística, 
seja por meio da dança, das 
artes visuais, da música, das 
encenações teatrais, do 
cinema, etc.



Resgatando nossa cultura
Muitos traços das culturas 
indígena, africana e europeia 
fazem parte de nossos costumes, 
mas para entender a formação do 
nosso povo, é importante, além de 
estar atento às manifestações 
culturais que nos rodeiam, lembrar 
dos fluxos migratórios que 
marcaram presença em diferentes 
momentos da história do Brasil e 
que permitiram a chegada de 
grandes grupos imigrantes.



Resgatando nossa cultura
Os indígenas eram os habitantes do 
Brasil quando os portugueses aqui 
chegaram no século XVI. Apesar de 
terem sofrido um processo de 
aculturação durante a colonização 
portuguesa, muitas manifestações 
culturais desses povos originários 
mesclaram-se a outras culturas e 
perduram até a atualidade.

Aculturação: processo de modificação cultural de um 
indivíduo, grupo ou povo.



Resgatando nossa cultura

Os negros africanos 
foram trazidos para o 
Brasil como escravos 
durante quase quatro 
séculos, e sua cultura, 
suas crenças e suas 
religiões persistiram e 
também foram 
integradas à cultura 
brasileira.



Resgatando nossa cultura

Italianos, alemães, franceses, 
japoneses, entre outros, 
quando chegaram no território 
brasileiro, trouxeram uma 
ampla diversidade de fazeres 
artísticos, como muitos tipos 
de danças, artesanatos, 
músicas, festividades e crenças 
religiosas, além de idiomas 
diferentes do português.



Sakura Matsuri – Festival das Cerejeiras celebrada pela 
comunidade japonesa, no Parque do Carmo, em Itaquera, na 

cidade de São Paulo. 



Podemos dizer, então, que a 
arte brasileira foi 
profundamente influenciada 
pela presença de diferentes 
culturas, e todas elas 
participaram, a seu modo, da 
formação de nossa identidade 
cultural.



Assim como acontece 
com as culturas 
indígenas e africanas, é 
possível notar traços 
culturais dos imigrantes 
que vieram ao Brasil em 
nosso cotidiano, como 
na culinária, na moda, 
nas festividades, etc.



O bairro da Liberdade, 
em São Paulo, por 
exemplo, reúne a maior 
colônia nipônica do 
mundo fora do Japão. 
Além de japoneses, é 
marcante a presença de 
vários imigrantes 
orientais de outras 
origens, como chineses 
e coreanos.



A celebração do Ano-Novo 
Chinês apresenta vários 
aspectos da cultura chinesa e 
suas expressões artísticas. 
Durante os dias da festividade, 
que geralmente ocorre no final 
de janeiro ou início de 
fevereiro, mais de 100 mil 
pessoas visitam a capital 
paulista para prestigiar mostras 
de kung fu, pintura, músicas e 
roupas típicas além da 
tradicional “Dança dos Leões” e 
das barraquinhas que oferecem 
a gastronomia oriental.



Para a próxima aula, trazer:

• 1 folha de papel sulfite ou caderno de arte com 
folhas sem pautas;

• 1 placa de isopor com espessura mínima de 10mm;
• 1 lápis preto ou grafite.


