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GEOGRAFIA – AULA 6 
 
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do Conhecimento: Território e diversidade cultural. 

 

A contribuição alemã para a formação da cultura brasileira 
 

A imigração e a colonização alemã no Brasil tiveram um importante papel no processo de 

diversificação da agricultura e no processo de urbanização e de industrialização, tendo influenciado, 

em grande parte, a arquitetura das cidades e a paisagem físico-social brasileira. 

O imigrante alemão difundiu no Brasil a religião protestante e a arquitetura germânica; 

contribuiu para o desenvolvimento urbano e da agricultura familiar; introduziu no país o cultivo do 

trigo e a criação de suínos. Na colonização alemã, não se pode negar, está à origem da formação 

de um campesinato típico, marcado fortemente com traços da cultura camponesa da Europa 

Central. 

No domínio religioso, há de se reconhecer a influência dos pastores, padres e religiosos 

descendentes de alemães. Várias igrejas foram implantadas com a chegada dos imigrantes e o 

próprio ritual católico adquiriu certas especificidades nas comunidades alemãs. 

A vida cultural dos imigrantes também teve 

um papel importante na formação da cultura 

brasileira, especialmente no que diz respeito a 

certos hábitos alimentares, encenações teatrais 

típicas, corais de igrejas, bandas de música e 

assim por diante. Exemplo característico é a 

Oktoberfest, que, a princípio, surgiu como uma 

forma de manifestação contra as atitudes tomadas 

pelo Estado Novo ao proibir atividades culturais que identificassem a germanidade. Hoje, ela é uma 

festa que simboliza a alegria alemã, tendo incorporado, com adaptações e modificações, a 

gastronomia, a música e a língua alemã. 
Fonte: https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/alemaes/a-contribuicao-alema-para-a-

formacao-da-cultura-brasileira.html Imagem:google.com | Acesso em 13/01/2021 

Imagem: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Oktoberfest_de_Blumenau.jpg 
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Compreendendo os significados 

• Industrialização: Emprego de técnicas industriais. 

• Difundir: Tornar(-se) conhecido; divulgar(-se), propagar(-se). 

• Suíno: Relativo ou pertencente a porco; porcino, porqueiro. 

• Campesinato: O conjunto dos camponeses; o conjunto de todos os trabalhadores que, 

em suas diferentes atividades, sobrevivem da produção agrícola. 
Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

De acordo com sua leitura, responda as questões propostas? 

 

1- Cite um dos alimentos que os alemães introduziram o cultivo no Brasil: 

  

  

 

 

2- Desembaralhe as sílabas e descubra como fica o parágrafo completo. Após a descoberta, 

escreva-o da forma correta: 

 

A vida cultural dos gran i tes mi também teve um papel importante na formação da tu cul ra 

brasileira, especialmente no que diz respeito a certos tos há bi alimentares, encenações teatrais 

típicas, corais de igrejas, bandas de música e assim por diante. 

 

  

  

  

  

 

 

3- Pesquise sobre uma comida típica alemã e registre sua pesquisa quanto às características 

de sabores, aparência e forma de preparo por exemplo. 

  

  

  

  


