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APRESENTAÇÃO

1

Ao longo de cinco séculos, a população brasileira foi constituída por três prin-
cipais grupos étnicos: o indígena, o negro africano e o branco europeu. Eles 
tiveram um papel fundamental na diversidade cultural do país.

Não se trata de raças, termo usual no passado, pois já se constatou que não 
existem de fato raça na espécie humana no sentido biológico do termo. São 
etnias, grupos definidos pela origem e por traços culturais comuns. Às vezes, 
existem traços físicos, mas não são eles que definem uma etnia, e sim o sen-
timento de pertencer a uma comunidade – o reconhecimento como tal pelos 
iguais e pelos outros.

Etnias
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Brasileiros de diferentes etnias. De cima para 
baixo: negro em Serrita (PE), em 2015; indígena 
Kayapó em São Félix do Xingu (PA), em 2015 e 
brancos no Rio de Janeiro (RJ), em 2014.
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem com os familiares qual a sua origem étnica.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Construção da população brasileira.

 • Grupos étnicos matrizes da população brasileira.

 • Processo de miscigenação.

 • Preconceito étnico.

 • Variedade de etnias presentes no Brasil.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
População brasileira e sua identidade.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 129).

Mostre quais são os grupos étnicos que compuseram a população brasileira e 
também o resultado da miscigenação entre essa matriz e como a população 
brasileira foi construída a partir dessa mistura.

Peça aos alunos que exponham a pesquisa feita em casa sobre a própria 
etnia. Utilize a classe para mostrar que  não há uma característica-chave que 
identifica a população brasileira.

AULA 2

Inicie a aula mostrando, com auxílio do mapa (página 131), a predominância 
de determinados grupos étnicos no território brasileiro; explique por que es-
ses grupos se concentram nessas áreas específicas.

Mostre como é formada e caracterizada a etnia indígena, os povos nativos 
brasileiros. Todo o processo histórico pelos quais resistiram e como vivem 
atualmente. Fale do problema de demarcação de terras indígenas e dos con-
flitos com grandes fazendeiros por essas questões. Utilize o mapa (página 
134) para indicar as áreas já demarcadas como terras indígenas.

Explique como é a política indigenista no Brasil.

AULA 3

Inicie a aula mostrando como foi a chegada dos povos africanos trazidos ao 
Brasil como  escravos e como essa etnia influenciou a cultura e a sociedade 
brasileira. Peça aos alunos que destaquem os hábitos e a cultura vindas da 
África que foram adotadas ou adaptadas e até hoje se fazem presentes.

Fale das desigualdades ainda hoje encontrada pelos negros e da disparidade 
de atuação no mercado. Peça aos alunos que discutam sobre a política de 
cotas, se eles são a favor ou não e por quê.

AULA 4

Inicie a aula mostrando os demais grupos que vieram ao Brasil e aqui se iden-
tificaram e ajudaram a construir nossa nação tal como a conhecemos hoje. 
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Mostre como ocorreu a entrada dos europeus, fugidos das guerras e os asiá-
ticos, sobretudo, os japoneses. Mostre como os europeus (alemães, holande-
ses, eslavos, portugueses) impuseram sua cultura nas áreas que colonizaram 
e como os traços arquitetônicos ainda podem ser vistos em muitas dessas 
cidades. Assim como a presença dos japoneses em bairros como a Liberda-
de, em São Paulo.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


