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HISTÓRIA – AULA 8 
 
Unidade Temática: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. 

Objetos de Conhecimento: O passado e o presente: a noção de permanência e as lentas 

transformações sociais e culturais.  

 

IMIGRAÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO BRASIL 
 

O Brasil é uma nação multicultural, constituída por diversas culturas e etnias indígenas, pelo 

colonizador português e pelos negros que vieram obrigados contra sua vontade de forma 

escravizada e coerciva da África. Além dessas culturas, também fomos influenciados pelos 

imigrantes europeus e asiáticos que vieram morar em nosso país. 

A história da imigração no Brasil se iniciou no século XIX (dezenove). Entre os anos de 1808 

a 1850, o país recebeu muitos imigrantes. Muitos portugueses e suíços se instalaram no Rio de 

Janeiro, e muitos alemães foram residir no Sul do Brasil. 

Ainda no século XIX (dezenove) e indo para as três primeiras décadas do século XX (vinte), 

entre 1850 a 1930, foi o período de maior entrada de imigrantes no Brasil. A maioria veio trabalhar 

nas fazendas de café (Rio de Janeiro e São Paulo) e também nas primeiras indústrias brasileiras. 

Os principais imigrantes que vieram residir no Brasil neste período eram italianos, alemães, 

espanhóis, sírio-libaneses, ucranianos e japoneses; muitos formaram as colônias agrícolas no Sul 

do país.  

A última fase de entrada de imigrantes é a atual, que começou em 1930 e se estende até os 

nossos dias. Neste período, ocorreu uma queda na entrada de imigrantes no país, entretanto, os 

que chegaram ao Brasil e continuam chegando são de quase todas as partes do mundo, e os 

motivos que levaram e levam esses imigrantes a mudar para o nosso país são os mais variados 

possíveis.  

Os imigrantes italianos foram os responsáveis por trazer a pizza e a sopa; os alemães 

trouxeram a cerveja, as carnes salgadas e defumadas, a batatinha, as linguiças e as salsichas; os 

portugueses vieram com o pão; os japoneses nos influenciaram a comer verduras, legumes e 

peixes, que também é um traço da nossa herança cultural indígena. 

 A influência da cultura africana também é evidente, especialmente na Bahia, onde foi 

introduzido o dendezeiro, uma palmeira africana da qual se extrai o azeite-de-dendê. Este azeite é 

utilizado em vários pratos de influência africana como o vatapá, o caruru e o acarajé, sem nos 

esquecermos da feijoada que é um prato criado pelos escravos, assim como o brigadeiro e outras 

sobremesas que foram produzidas inicialmente por cozinheiras negras.  



 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

A alimentação no Brasil sofreu e ainda sofre 

várias influências da culinária internacional. 

Entretanto, a alimentação do brasileiro começou a 

sofrer mudanças principalmente no início do século 

XIX (dezenove), com a influência dos primeiros 

imigrantes que chegaram. Atualmente, com a 

globalização, podemos saborear a culinária de várias 

regiões do mundo na própria cidade em que 

moramos. 
Fonte: Adaptado de https://escolakids.uol.com.br/historia/imigracao-e-alimentacao-no-brasil.htm/| Acesso em 04/03/2021 

Imagem: pixabay.com 

 

Compreensão de significado  
Coerciva: ato de induzir, pressionar ou compelir alguém a fazer algo pela força, intimidação ou 

ameaça. Quando tal coerção é permanente, é considerada escravidão. 

Imigração: entrada de indivíduo ou grupo de estrangeiros em determinado país, para trabalhar e/ou 

para fixar residência, permanentemente ou não. 
Fonte: https://www.dicio.com.br/  

 

 

Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades a seguir. 

 

1- Com as suas palavras, baseado no texto, explique como se iniciou o processo de imigração 

no Brasil.  
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2- Quais foram os 6 principais povos que mais imigraram para o Brasil entre 1850 e 1930? 

  

  

  

  

 

 

3- Preencha a tabela com a contribuição dos seguintes povos para a culinária brasileira. 

 

ITALIANOS 
 

ALEMÃES 
 

PORTUGUESES 
 

JAPONESES 
 

INDÍGENAS 
 

NEGROS 
 

 

 

4- Baseado na sua vida atualmente, quais elementos de influência destes povos citados no 

texto você consegue perceber no seu dia a dia, tal como a roupa que veste, sua alimentação, 

suas músicas favoritas, entre outros hábitos?  

  

  

  

  

  

  




