جمهوری فدراتیو برزیل بزرگترین و پرجمعیّتترین کشور آمریکای جنوبی است .پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن
پرتغالی است.برزیل که منطقه وسیعی را بین مرکز آمریکای جنوبی و اقیانوس اطلس در بر میگیرد ،شرقیترین کشور
قاره آمریکاست و با کشورهای اروگوئه ،آرژانتین ،پاراگوئه ،بولیوی ،پرو ،کلمبیا ،ونزوئال ،گویان ،سورینام و گویان
فرانسه هممرز است .در حقیقت ،برزیل به جز اکوادور و شیلی با تمامی دیگر کشورهای آمریکای جنوبی مرز مشترک
دارد.برزیل دارای زمینهای کشاورزی وسیع و جنگلهای استوایی است؛ و با داشتن منابع طبیعی گسترده و نیروی کاری
غنی قدرتمندترین اقتصاد آمریکای جنوبی است.برزیل مستعمره پرتغال بود و این کشور تنها کشور قاره آمریکاست که
مردم آن به زبان پرتغالی سخن میگویند .برزیل کشوری چندملیتی است و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی،
سرخپوستان آمریکا ،آفریقائی و نیز آسیائی است .مذهب اصلی این کشور کاتولیک کلیسای رم است.
تنوع آب و هوایی زیادی در برزیل وجود دارد اما بخش بزرگی از آن گرمسیری است و پوشیده از جنگلهای بارانی
آمازون که در حوضه آب ریز رود آمازون بوجود آمدهاند .با این حال برزیل دارای پنج آب و هواست که عبارتند از
گرمسیری در مرکز ،کوهستانی ،نیمه خشک در شمال شرقی ،استوایی در شمال و معتدل در جنوب .آب و هوای استوایی
به صورت بسیار بارز در شمال این کشور دیده میشود این مناطق به صورت واقعی فصل خشک ندارد و در واقع فصل
خشک آنجا تنها کمتر از فصل بارانی بارش دارد اما آن میزان بارش هم قابل توجهاست
برزیل دارای تنوع زیستی بسیار زیادی است ،و بسیاری از نژادها و گروههای قومی را درخود جای دادهاست .در کل،
برزیلیها نوادگان چهار گروه مهاجر هستند:
سرخپوستان آمریکا ،بومیان برزیل ،که نوادگان گروههای انسانی هستند که در حدود  ۰۹۹۹سال پیش از میالد مسیح،
از سیبری به سمت برزیل مهاجرت کردند و با عبور از تنگه برینگ به برزیل رسیدند.
استعمارگران پرتغالی ،که از زمان کشف برزیل در سال  ۰۰۹۹تا زمان استقالل این کشور در سال ۰۲۱۱به این
کشور مهاجرت کردند .بردگان آفریقایی که از سال  ۰۰۵۹تا پایان دوران انتقال برده در سال  ۰۲۰۹به برزیل وارد شدند.
گروههای متنوع مهاجران از اروپا ،آسیا و خاورمیانه که در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم به برزیل پا گذاشتند.
 ۴۷درصد از مردم برزیل کاتولیک هستند .برزیل دارای بیشترین شمار کاتولیکها در بین کشورهای جهان است.
شمار پیروان مذهب پروتستان در حال افزایش است ،این شمار در سال  ۰۵۲۲خورشیدی به  ۰۰/۷درصد میرسید.
 ۴/۷درصد از جمعیّت برزیل خود را منکر وجود خدا ،کافر یا بیدین میدانند.
روح گرایان  ۰/۵درصد از جمعیت برزیل را تشکیل میدهند (حدود  ۱/۵میلیون نفر).
 ۰/۲درصد طرفداران دیگر مذاهب هستند .برخی از این مذاهب عبارتاند از کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر
الزمان( ۰۹۹،۹۹۹نفر) ،شاهدان یهوه ( ۰۹۹،۹۹۹نفر) ،بوداگرایی ( ۱۰۰،۹۹۹نفر) ،یهودیت  ۱۵۹،۹۹۹نفر ،و اسالم
 ۱۴،۹۹۹نفر ۵/۹ .درصد از مذاهب سنتی آفریقا همچون کاندومبله ،ماکومبا ،و اومباندا .برخی به ترکیبی از مذاهب
مختلف ،همچون کاتولیک ،کاندومبل ،و مذهب بومیان آمریکا اعتقاد دارند.
ورزش
محبوبترین ورزش در برزیل فوتبال است ،و برزیل شهرت بسیاری به خاطر فوتبالیستهای مشهور خود دارد .از جمله
آنان میتوان این افراد را نام برد :پله ،گارینچا ،جرزینیو ،ریولینو ،کارلوس آلبرتو تورس ،زیکو ،سوکراتس ،روماریو،
رونالدو ،ریوالدو ،روبرتو کارلوس ،جونینیو ،آدریانو ،دیگو ،روبینیو ،رونالدینیو و کاکا .تیم ملی فوتبال برزیل «سلسائو»،
پنج بار تا کنون جام جهانی فوتبال را از آن خود کردهاست .والیبال دومین ورزش محبوب این کشور است و تا کنون سه
بار قهرمانی جهان ،دو بار قهرمان جام جهانی ،ده بار قهرمان لیگ جهانی و دو بار هم قهرمانی المپیک را به دست آورده
است .جیبا مشهورترین والیبالیست برزیلی است.
برزیل در دیگر ورزشهای بینالمللی نیز به موفقیتهایی دست یافتهاست ،که مهمترین آنان عبارتاند از بسکتبال ،تنیس،
ژیمناستیک و مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک.
فوتبال ساحلی ،که در سواحل ریودوژانیرو پای گرفتهاست.
بوسابال ،ترکیبی از والیبال ،فوتبال و کاپوئیرا ،که بر روی پالستیک یا تور انجام میشود.

فوتوالی ،ترکیبی از فوتبال و والیبال ،که بر روی شن نیز آن را بازی میکنند.
جیو-جیتسوی برزیل ،که یک شاخه از جودوی ژاپن است.
وال تودو ،یک ورزش رزمی
کاپوئیرا ،یک هنر رزمی برگرفته از ورزشهای آفریقا.
بریبول ،یک نوع والیبال آبی
فوتسال ،یا فوتبال سالنی ،گونه رسمی فوتبال داخل سالن

