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População Brasileira  

 O Brasil é um dos países mais populosos do mundo com mais de 200 milhões de habitantes. Para se 
ter uma ideia, somos quatro vezes maiores que a população da 
Argentina e três vezes maiores que a população da França. 
 Se compararmos com a década de 1950, veremos que nossa 

população quase quadruplicou. Nossa população continua crescendo. 

As pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida 

em nosso país aumentou nas últimas décadas, hoje essa expectativa 

de vida (o quanto se espera viver) é de mais de 76 anos. 

 

População estimada do Brasil 

211 640 000  

 Saiba mais! Se puder, entre no link e acompanhe o aumento da população brasileira quase em tempo 

real. Se não puder, não tem problema, continue a leitura. 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html 

 
 A formação da população brasileira tem sua origem em diferentes grupos humanos. É um povo 

miscigenado, ou seja, resultado de um processo de mistura de etnias e culturas de diferentes grupos. 

 Na geografia, etnia se refere a um grupo social distinto de outro. Tem a ver com suas características: 

idioma, cultura, o lugar de onde veio.  

 Raça diz respeito ao lugar de origem da pessoa e sua aparência física. O mau uso desse conceito foi 

responsável pela escravidão, por exemplo. E assim, veio o outro conceito, o de racismo, que é o preconceito 

Olá queridos(as) alunos(as)!! 
Esta atividade deverá ser feita na semana de 15 a 19 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. 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html


físico e social, quando se acredita que uma raça é superior a outra. Não é errado usar o termo raça, o errado 

é o racismo, que é algo muito cruel, pois divide as pessoas e traz muito sofrimento para as vítimas. 

 O IBGE pesquisa a cor ou raça da população brasileira com base na autodeclaração. Ou seja, as 

pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena 

ou amarela. 

 Se fôssemos uma pequena comunidade de 100 pessoas, 45 brasileiros se declarariam como brancos, 

45 como pardos, nove como pretos e, aproximadamente, um brasileiro se declararia como amarelo ou 

indígena. 

 
Fonte: https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-povo/19624-cor-ou-raca.html 

 

Pausa para você refletir... 

 

1 – Qual a população estimada do Brasil? Escreva o número e em seguida por extenso. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2 – Observe o gráfico acima e responda e assinale a alternativa verdadeira com (V) e a falsa com (F). 

(    ) A maioria da população brasileira se autodeclara preta. 

(    ) Menos da metade da população se autodeclara branca. 

(    ) Pardos e negros representam a maior parte da população brasileira. 

(    ) Os indígenas, que são os primeiros habitantes de nosso país, hoje representam a menor parte da            
população do Brasil. 

https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-povo/19624-cor-ou-raca.html


 

População indígena 

 

   Aldeia Velha, tribo de índios Pataxós em Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro (BA) 

 De acordo com o Censo 2010, no Brasil existem, aproximadamente, 897 mil indígenas, ou seja, 
menos de 1 milhão. Entre essas pessoas, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas. Existem hoje 305 
etnias e 274 línguas indígenas. 

 A maioria dos indígenas brasileiros não falam a língua indígena (57%). Já a maioria deles fala a língua 
portuguesa (77%). Porém, entre os indígenas que vivem em terras indígenas, a maioria (57,3%) fala alguma 
língua indígena. A maior parte dos indígenas são alfabetizados (77%).  

 A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) é o órgão responsável por proteger e promover os direitos dos 
povos indígenas no Brasil. 

Fonte: https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-povo/20507-indigenas.html 

 

3 – Leia a frase do texto: 

 “A FUNAI (Fundação Nacional do Índio) é o órgão responsável por proteger e promover os direitos 
dos povos indígenas no Brasil.” 

Pense e responda: Sabendo que os povos indígenas possuem a menor população entre o povo brasileiro, 
apesar de serem os primeiros habitantes do Brasil, por que os indígenas precisam da FUNAI? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4 – Leia um trecho de um texto sobre o combate ao racismo nas escolas. 

 O acesso à Educação de qualidade é um direito de todos os brasileiros. Mas, na prática, sabemos que 
isso não acontece. Após 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, a desigualdade racial ainda persiste 
na nossa sociedade e, portanto, também dentro da escola pública. Basta olhar os dados do Ensino Básico, 
onde se vê um cenário preocupante para a juventude negra. 

 Em 2015, realizamos um levantamento com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(Pnad/IBGE). Os resultados indicaram que 30% da população negra (pretos ou pardos) não completava o 
Ensino Fundamental antes dos 16 anos.  

 Também em 2014, aos 16 anos, 82% dos alunos brancos terminavam o Ensino Fundamental, e entre 
aqueles com idade entre 15 a 17 anos, 71% estavam na escola. 

Fonte: https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/O-combate-ao-racismo-passa-pela-escola 

https://educa.ibge.gov.br/criancas/brasil/nosso-povo/20507-indigenas.html
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/O-combate-ao-racismo-passa-pela-escola


a) Se o ensino básico é um direito de todos no Brasil, por que a população negra (formada por pardos 
e pretos) tem maior dificuldade de concluir o ensino fundamental, quando comparados com a 
população branca? 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Bons estudos e até a próxima semana! 


