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Os Povos no Brasil – Miscigenação 

 Não existe na atualidade nenhum grupo humano racialmente puro. As populações contemporâneas 

são o resultado de um prolongado processo de miscigenação. Miscigenação quer dizer mistura de etnias 

diferentes e são poucos os países com tanta variedade étnica como temos aqui no Brasil.  

 Tudo começou em 1500, com a chegada dos europeus ao Brasil. Naquela época só existiam os 

índios em nosso país, e com a chegada dos europeus já ocorreu a primeira mistura de povos (ou seja, de 

duas etnias – brancos e indígenas). Pouco tempo depois chegam os negros africanos (a terceira etnia), 

trazidos pelos portugueses para realizar trabalho escravo, então mais um povo para agregar valores e 

cultura diferenciada. Mais tarde ainda chegam holandeses, italianos, alemães, árabes, japoneses, chineses, 

etc., formando a diversidade que é nosso povo atualmente. 

 Na história do Brasil, a ocorrência da mestiçagem é marcante e gerou uma identidade nacional 
única. O povo brasileiro é mestiço na aparência e na cultura. 

Povos no Brasil 

 As três raças básicas formadoras da população brasileira são o negro, o europeu e o índio, em graus 
muito variáveis de mestiçagem e pureza. É difícil afirmar até que ponto cada uma dessas raças era ou não 
mestiçada antes de sua chegada ao Brasil. 
 A miscigenação no Brasil deu origem a três tipos fundamentais de mestiço: 

 

Mulato = negro + branco 

Caboclo = branco + índio 

Cafuzo = índio + negro 

 

 

 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 

• Esta atividade deverá ser feita na semana de 22 a 26 de junho. 
Seguem algumas orientações para as realizações das atividades: 

• Registrar as atividades no caderno. 

• Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) 

• Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 

• Atividades impressas – colar no caderno 

• Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder. 

Brasileiros do século XIX. 1ª linha: brasileiros brancos. 2ª linha: brasileiros pardos (da esquerda para a direita: duas mulheres mulatas, duas mulheres cafuzas 
e uma garota e um homem caboclo). 3ª linha: três brasileiros índios de diferentes tribos seguidos por afro-brasileiros de diversas etnias. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brasileiros_do_seculo_XIX.png  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brasileiros_do_seculo_XIX.png


Mulatos: tem origem da união entre brancos e negros, esse grupo representa 24% da 
população brasileira e ocorre com maior predominância no Nordeste e Sudeste. 

Caboclos (ou mamelucos): representa a união entre brancos e indígenas. No país respondem 
por 16% da população nacional. Esse grupo se encontra mais espalhado em diversas regiões. 

Cafuzos: esse grupo é proveniente da união entre negros e índios, essa etnia é restrita e 
corresponde a 3% da população. É encontrado com maior frequência na Amazônia, Centro-Oeste 
e Nordeste. 

 Muito de nossa cultura e costumes tem origem em alguma dessas etnias, seja na 
alimentação, vestuários, e atividades de modo geral vieram de alguma dessas culturas. 

 Da cultura indígena, por exemplo, contribuíram com o vocabulário, o qual possui 
inúmeros termos de origem indígena, como pindorama, anhanguera, ibirapitanga, Itamaracá, 
entre outros. Também raízes como a mandioca é usada para preparar a farinha e a tapioca. 
Diversos utensílios de caça e pesca, como a arapuca e o puçá. Por fim, diversos utensílios 
domésticos, foram deixados como herança, entre eles, a rede, a cabaça e a gamela. 

 Da cultura portuguesa temos a própria língua portuguesa, falada em todo o país. No 
folclore muitas festa e danças portuguesas que foram incorporadas ao país, entre elas, a 
cavalhada, o fandango, as festas juninas e a farra do boi. 

 Também da cultura africana, temos os elementos culturais variados como o “traje de 
baiana” (com turbante, saias rendadas, braceletes, colares), a capoeira, os instrumentos de 
música como o tambor, atabaque, cuíca, berimbau e afoxé. E, de modo geral, a contribuição 
cultural dos negros foi grande: na alimentação (vatapá, acarajé, acaçá, cocada, pé de moleque 
etc.); nas danças (quilombos, maracatus e aspectos do bumba meu boi); nas manifestações 
religiosas (o candomblé na Bahia e o xangô em alguns estados do Nordeste). 

Texto adaptado de:https://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/os-povos-no-brasil-miscigenacao    e  

https://www.smartkids.com.br/trabalho/miscigenacao 

Assista aos vídeo abaixo, sobre a população brasileira. Caso não consiga, sem problema... 

https://www.youtube.com/watch?v=Sdx7K80PuFI 

http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/historia/a-formacao-do-povo-brasileiro/ 

Agora responda: 

1  – Você observa a diversidade populacional no Brasil? Por exemplo, em sua turma da escola, 

qual a diversidade que você percebe? 

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 

2 – Você acredita que existe preconceito com alguns grupos populacionais no Brasil? Quais? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3 – Por que o Brasil apresenta uma grande diversidade populacional no seu território? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

https://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/os-povos-no-brasil-miscigenacao
https://www.smartkids.com.br/trabalho/miscigenacao
https://www.youtube.com/watch?v=Sdx7K80PuFI
http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-1/historia/a-formacao-do-povo-brasileiro/

