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População brasileira 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia no Brasil, em 2017, 

cerca de 207,7 milhões de habitantes. Merece destaque a diversidade étnico-cultural brasileira, que 

começou a se constituir com os povos originários (os indígenas). Essa diversidade foi ampliada com  

a chegada dos colonizadores portugueses e dos africanos escravizados e, posteriormente, com a 

imigração de povos europeus e asiáticos para o Brasil. 

O propósito desta sequência didática é ajudar os alunos a reconhecer os processos históricos 

referentes à formação populacional do país, com destaque para a diversidade étnico-cultural e suas 

contradições. Dessa forma, espera-se valorizar o repertório cultural dos diferentes povos que formam 

o Brasil e ampliar a capacidade de argumentação dos alunos. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer os principais grupos étnicos que influenciaram a composição da população 
brasileira. 

• Analisar a diversidade étnico-cultural da população nacional e suas contradições. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Características da população 
brasileira 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando 
a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como 
aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Formação da população brasileira 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: disposição típica da sala de aula. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha, caneta, régua, projetor, computador e gráfico 
referente à população do Brasil, por cor ou raça, em 2015 (IBGE). 

Atividade 1: Motivação/sensibilização (15 minutos) 

Inicie a aula apresentando aos alunos, de forma expositiva, os processos de formação da 

população brasileira. Ressalte que os três principais grupos étnicos que influenciaram a composição 

da população foram os povos originários (indígenas), os brancos europeus e os negros africanos. Explique 

também que a mistura dessas etnias originou a população brasileira. Esse processo é conhecido 

como miscigenação. 

Converse com a turma sobre a diversidade dos povos indígenas, que já ocupavam as terras 

antes da chegada dos europeus colonizadores, e sobre sua ampla distribuição pelo território que, 

atualmente, pertence ao Estado brasileiro. A respeito dos negros escravizados pelos brancos 

portugueses, comente a diáspora africana e o sequestro de milhares de pessoas, de diferentes povos, 

que foram trazidas de modo forçado para o Brasil. Mencione ainda que, além da imigração colonial 

portuguesa, houve uma densa imigração de outros povos europeus (séculos XIX e XX) e asiáticos 

(século XX) para o país. 

Peça aos alunos que tentem reconhecer a diversidade étnico-cultural da sociedade brasileira 

na própria turma, estimulando o respeito e a valorização das diferenças. 

Atividade 2: Leitura de gráfico – população brasileira (30 minutos) 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) – que realiza levantamentos 

anuais sobre as características demográficas e socioeconômicas da população brasileira – revelam que: 

em 2015, 45,22% dos brasileiros se declararam brancos; 45,06%, pardos; 8,86%, pretos; 0,47%, 

amarelos; e 0,38%, indígenas, conforme o gráfico “Porcentagem da população por cor ou raça (Brasil 

– 2015)”, disponível em <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-

ou-raca.html>. Acesso em: 15 out. 2018. 

Para apresentar essas informações aos alunos, escreva essas porcentagens em uma tabela 

na lousa e, em seguida, solicite-lhes que produzam no caderno um gráfico de barras organizado em 

dois eixos: um representando a cor ou raça (branca, parda, preta, amarela e indígena), e o outro, 

as respectivas porcentagens. Se julgar necessário, trace o gráfico na lousa, passo a passo, e peça aos 

alunos que tentem reproduzi-lo em seus cadernos. 

Corrija os gráficos produzidos, a fim de avaliar a capacidade dos alunos em organizar as 

informações fornecidas por esse tipo de representação.  

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html
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Aula 2 – A população brasileira na atualidade 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, na disposição típica de sala de aula. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e caneta. 

Atividade 1: Motivação/sensibilização (10 minutos) 

Em uma conversa coletiva, pergunte aos alunos o que eles entendem por racismo e se essa 

forma de preconceito está presente na sociedade brasileira atualmente. Permita-lhes que expressem 

suas opiniões livremente. Espera-se que, além de episódios pessoais ou familiares, eles citem casos de 

racismo nos esportes, os quais ocorrem com certa frequência e, muitas vezes, repercutem nos meios 

de comunicação, ou casos de racismo na internet, também muito comuns. Essa pergunta pode trazer 

à tona uma realidade opressora, violenta e discriminatória, na qual todos estão inseridos. 

Na sequência, explique que a perspectiva da construção de uma sociedade mais humanizada 

está relacionada, fundamentalmente, ao respeito às mais variadas culturas. Assim, deve-se (re)conhecer 

a diversidade do continente africano ou dos territórios indígenas e suas respectivas culturas, por exemplo, 

e recusar a imposição de um mundo pautado exclusivamente por ideários brancos e eurocêntricos. 

O objetivo dessa conversa inicial é chamar a atenção dos alunos para as contradições que 

existem na sociedade brasileira. 

Atividade 2: Racismo no Brasil (35 minutos) 

Promova um debate entre os alunos a partir de uma afirmação inicial: a atual população 

brasileira é resultado, entre outros fatores, da miscigenação entre os povos originários (indígenas), os 

negros africanos escravizados, os colonizadores portugueses e imigrantes europeus e asiáticos.  

Todavia, essa diversidade étnico-racial não garante igualdade nas relações, pelo contrário: ainda hoje, 

no Brasil, vivemos uma realidade em que não há democracia racial. Em outras palavras, o racismo faz 

parte do cotidiano brasileiro e se revela em diferentes contextos da sociedade. 

Solicite aos alunos que reflitam sobre essa afirmação e as diferentes formas de preconceito 

motivadas pela cor da pele, e como isso promove injustiças históricas no Brasil. Depois, solicite-lhes 

que elaborem um breve texto relatando situações de racismo que tenham vivenciado/presenciado ou 

outros fatos que consideram importante sobre esse tema. 

Por meio desta atividade, busca-se desconstruir estereótipos que são reforçados no país há 

séculos e oferecer aos alunos uma formação em que distintas culturas sejam respeitadas. Ao final da 

aula, proponha que seja realizada uma leitura compartilhada dos textos. 

Para finalizar esta atividade, solicite aos alunos que tragam para a próxima aula informações 

sobre sua ascendência. Como tarefa de casa, oriente-os a questionar os familiares sobre sua origem e 

a anotar no caderno as localidades de onde os antepassados procedem. Esses registros servirão para 

a atividade a ser executada na aula seguinte. 
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Aula 3 – Painel “floresta genealógica” 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: em grupos de quatro a cinco integrantes, sentados nas carteiras e dispostos em pequenos círculos. 
Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis de cor, canetas hidrográficas, folhas de papel A4, fita  
adesiva e régua. 

Atividade 1: Motivação/sensibilização (10 minutos) 

No primeiro momento da aula, os alunos deverão compartilhar as anotações referentes à sua 

origem. Peça a eles que, de maneira voluntária, falem sobre a naturalidade de seus antepassados e 

pergunte-lhes se tinham conhecimento dessas informações antes da realização da tarefa de casa. 

Atividade 2: Produção do painel (35 minutos) 

Depois dessa verificação inicial, organize os alunos em grupos de quatro a cinco integrantes 

para que possam compartilhar suas experiências. Distribua a cada aluno uma folha de papel sulfite A4 

e desenhe na lousa um modelo de árvore genealógica, composto de linhas e retângulos. Explique que 

estes devem ser preenchidos com o nome e a origem dos familiares, de acordo com a pesquisa 

realizada. Ressalte, portanto, que todos os retângulos devem ter a mesma largura e altura e ser 

distribuídos na folha de papel A4 de modo proporcional à quantidade de antepassados descritos.  

Com as árvores finalizadas, os alunos deverão compor um grande painel, que será afixado  

em uma das paredes da sala de aula ou no corredor da escola. O conjunto dessas árvores formará a 

floresta da diversidade populacional brasileira. Ao final da aula, sugira aos alunos que examinem as 

semelhanças e as diferenças entre as árvores presentes nessa composição. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades propostas 

nesta sequência didática, sendo importante observar, permanentemente, a participação individual 

e coletiva dos alunos. 

Na primeira aula, é fundamental verificar suas habilidades para a leitura da linguagem gráfica. 

Paralelamente, observe a capacidade dos alunos de organizar as informações, tanto na tabela quanto 

no gráfico, ao mesmo tempo que reconhecem os principais grupos étnicos que influenciaram a composição 

da população brasileira. 

Em um segundo momento, os alunos tiveram de produzir um texto sobre o racismo e 

compartilhá-lo com o restante da turma. Observe se, de modo geral, os textos apresentam clareza, 

objetividade e coerência, bem como se eles conseguiram sistematizar os principais conceitos e 

informações trabalhados em aula acerca da diversidade étnico-cultural da população brasileira 

e suas contradições. 
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Por fim, atente-se à participação dos alunos na pesquisa sobre a origem de suas famílias. Avalie 

se todos coletaram o maior número possível de informações sobre seus antepassados e se construíram 

as árvores genealógicas adequada e criativamente, contribuindo para a criação do grande painel. 

Espera-se que, por meio dessa “floresta genealógica”, os alunos consigam visualizar a composição 

étnica da população brasileira e valorizar a origem da nossa população. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Quais são os principais grupos étnicos que compõem a população brasileira? Cite uma característica 
cultural brasileira que confirme a diversidade étnica e a miscigenação de diversas etnias na formação 
do povo brasileiro. 

2. Explique a afirmação a seguir: “No Brasil, a mistura étnica não foi capaz de promover uma democracia 
racial ao longo dos séculos”. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos mencionem os indígenas, os brancos (europeus) e os negros. Podem citar, 
por exemplo, que a religiosidade africana misturou-se à indígena e à europeia. E o mesmo se aplica 
à culinária brasileira, que carrega traços de diferentes culturas. 

2. O racismo ainda é uma questão que precisa ser superada no Brasil. Crimes desse tipo são cometidos 
com frequência em diferentes espaços da sociedade brasileira, por exemplo, nos estádios de futebol, 
na internet e até mesmo nas escolas. 


