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O Brasil é um país miscigenado!

• A miscigenação ou mestiçagem
consiste na mistura de raças, de
povos e de diferentes etnias.



Bases étnicas da 
população 
brasileira

• Indígenas;

• Europeus;

• Africanos.



Principais povos indígenas em 1500

Entre 2 e 4 milhões de habitantes.



Terras indígenas

• Constituição Federal

• Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.



Problemas enfrentados por grupos indígenas

• Conflitos por terras, 
envolvendo grupos como:

1. Fazendeiros;

2. Garimpeiros;

3. Madeireiros;

4. Grileiros.



Europeu

• Grupo colonizador do território;

• Portugueses, espanhóis, italianos;

• Diversos outros grupos entre os séculos XIX e XX.



Africanos

• Trezentos anos de escravidão;

• 4 milhões de africanos 
enviados ao Brasil;

• Força de trabalho nas 
atividades econômicas (cana, 
mineração);







Quilombos – territórios de resistência

• Espaços ocupados por negros
que fugiam dos espaços de
escravidão;

• Comunidades remanescentes
de quilombos têm o direito
garantido pela Constituição
Federal às terras e à
manutenção da cultura.

Quilombo dos Kalungas – Chapada dos Veadeiros



Brasileiros no Censo do IBGE

• Pretos + Pardos = Negros.



Desigualdades 
entre negros 
e não negros





Movimentos 
dos afro-
brasileiros

• Luta por igualdade social e melhores 
condições de vida;

• Influência dos movimentos negros nos 
EUA e luta por independência na África;

• Expressão cultural cresceu em número 
de adeptos:

1. Rap/Hip-Hop;

2. Grafite





Ações Afirmativas

• Políticas públicas que correspondem ao tratamento preferencial dado
a pessoas de grupos desfavorecidos em uma sociedade. Isso pode ser
feito por meio de cursos de qualificação profissional, bolsas de
estudo, cotas de ingresso nas universidades, entre outros.



Racismo é crime inafiançável

• LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989.

• Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.


