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Brasil: país de muitos povos e culturas

A população brasileira originou-se da miscigenação de vários povos. Por isso apresenta grande 

diversidade cultural, manifestada na religião, na música, na dança, na alimentação, na arquitetura, no 

vestuário etc.

Exemplo dessa diversidade é a própria língua portuguesa, reconhecida como oficial no Brasil. Ela 

possui palavras únicas quando comparada à língua portuguesa falada em outros países. Isso porque 

incorporou muitas expressões dos grupos étnicos formadores da população brasileira: indígenas, 

europeus e negros africanos. Palavras como Tietê, caatinga, sucuri e pitanga têm origem indígena; 

mocambo, cafuné, fubá e berimbau, africana. E outras palavras com origem em línguas europeias 

foram agregadas ao português, como tchau e espaguete, que vêm do italiano.
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A Fundação Nacional do Índio (Funai) é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Foi criado pela Lei 5.371, de 

5 de dezembro de 1967. Sua missão é coordenar e executar as políticas indigenistas do Governo Federal, 

protegendo e promovendo os direitos dos povos indígenas. São, também, atribuições da Funai identificar, delimitar, 

demarcar, regularizar e registrar as terras ocupadas pelas nações indígenas, promovendo políticas voltadas ao 

desenvolvimento sustentável das populações indígenas e reduzindo possíveis impactos ambientais promovidos por 

agentes externos nessas terras; bem como prover, aos indígenas, o acesso diferenciado aos direitos sociais e de 

cidadania, como o direito à seguridade social e à educação
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“Precariamente assistidas pelo governo e pressionadas pela crescente onda de 

invasões em seus territórios, as comunidades indígenas enfrentam quase sozinhas o 

avanço da pandemia do coronavírus nas aldeias. Até o final de segunda-feira (13), o 

vírus já havia matado três indígenas — um adolescente Yanomami, de 15 anos, em 

Roraima, uma idosa Borari, de 87 anos, em Alter do Chão, no Pará, e um homem da 

etnia Mura, de 55 anos, em Manaus — e contagiado nove pessoas no total. Outros 

23 casos estão sendo tratados como suspeitos e 31 foram descartados, segundo 

dados oficiais do Ministério da Saúde (MS)”.

Fonte: https://apublica.org

https://apublica.org/
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Os portugueses e outros imigrantes

A partir do século XVI, com a invasão do território pelos portugueses, teve início o processo de 

miscigenação destes com os grupos indígenas e os negros africanos, trazidos como escravos, 

formando a população brasileira.

Nos séculos XIX e XX, esse processo prosseguiu com a chegada de outros povos. Entre os que 

vieram em maior quantidade estão os italianos — segundo grupo mais numeroso, depois dos 

portugueses —, espanhóis, alemães, japoneses, sírio-libaneses, russos, poloneses, chineses, 

coreanos, indonésios, uruguaios, bolivianos, entre outros.
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Os negros africanos

A partir do século XVI, com a chegada de negros africanos para servir de mão de obra escrava, 

amplia-se o processo de miscigenação. Os negros escravizados foram a principal mão de obra em 

atividades econômicas do Brasil colonial, fundamentais para o seu desenvolvimento econômico.

Três grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio de imigrações forçadas: culturas 

sudanesas, bantas e guineano-sudanesas islamizadas. Apresentavam diferentes tradições, crenças e 

tecnologias, o que contribuiu para a formação cultural e econômica brasileira.
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Origem da escravidão no Brasil

“Os historiadores apontam várias causas para se empregar a mão de obra escrava nas colônias”.

Portugal tinha uma população pequena, de cerca de dois milhões de pessoas, e não tinha condições de 

dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana. Para suprir os braços que faltavam, os 

colonizadores usaram a escravidão, que já era praticada na África e no mundo árabe.

O transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de mais embarcações, alimentos, vestuário, armas, e 

outros produtos que estavam ligados ao comércio de gente. Por isso, o tráfico negreiro representou um ótimo 

negócio para a Europa e movimentava grandes capitais nos três continentes.

Desta maneira, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses tornaram a escravidão um negócio 

lucrativo. Superlotaram os porões de seus navios com negros africanos (navios negreiros) para serem vendidos nos 

portos brasileiros e em toda América.
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3 Os brasileiros nos censos do IBGE

Por meio dos censos realizados pelo IBGE, entre outros aspectos, é possível conhecer a distribuição da 

população brasileira segundo a cor da pele. As pessoas, quando perguntadas pelos pesquisadores do IBGE que 

realizam o censo, são livres para declarar sua cor de pele entre cinco opções: branca, preta, parda, amarela e 

indígena.

Esse tipo de informação continua sendo levantado em estudos estatísticos não por uma posição racista ou 

preconceituosa por parte dos institutos de pesquisa, mas para avaliar a condição social das famílias e pessoas 

segundo a cor, considerando que em nossa história as elites dirigentes, de modo geral, não tiveram a preocupação e 

ações voltadas para melhorar as condições de vida de grupos menos favorecidos socialmente, como indígenas e 

negros. Por isso, essas informações podem dar apoio às políticas públicas que buscam reduzir, de maneira eficaz, as 

desigualdades sociais no país.
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Os afro-brasileiros no Brasil atual

•As comunidades remanescentes de quilombos

São comunidades formadas por descendentes de negros africanos escravizados que fugiram das fazendas de 

açúcar, de café, da atividade mineradora e de outras a partir do século XVII. Eles se autodenominam quilombolas.

Essas comunidades persistiram e são encontradas em praticamente todos os estados brasileiros (figura 27); 

durante muito tempo ficaram desconhecidas ou isoladas. Com a Constituição Brasileira de 1988, que concedeu 

aos quilombolas o direito à propriedade de suas terras e à manutenção de suas culturas, essas comunidades 

ganharam mais visibilidade na sociedade brasileira.

Até 2002, haviam sido identificadas 743 comunidades quilombolas no Brasil. Atualmente, graças às iniciativas 

do governo federal e das comunidades quilombolas em busca do autorreconhecimento, o número de comunidades 

identificadas supera 3.500.

No entanto, por causa da demora no processo de reconhecimento oficial e titulação da maior parte delas, há 

ainda muitos conflitos entre quilombolas, fazendeiros e posseiros.
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•Desigualdades entre negros e não negros

Vários estudos comprovam que a população negra, em seu conjunto, possui as piores condições de 

vida se comparadas às de outros grupos. A expressão mais dramática dessa desigualdade é a incidência 

da pobreza na população negra: no Brasil, de cada dez pobres, seis são negros. Além disso, os negros 

recebem cerca de metade dos rendimentos obtidos pelos não negros e apresentam as maiores taxas de 

desemprego.

No mercado de trabalho, ainda é alta a desigualdade entre negros e não negros, sobretudo em 

relação às mulheres negras. Elas são as que mais sofrem com a discriminação: apresentam a menor 

taxa de participação no mercado de trabalho, a menor taxa de ocupação, a maior taxa de desemprego e 

o menor rendimento.

A desigualdade persiste na educação: a taxa de analfabetismo na população negra e parda é o dobro 

em relação à da população branca. Isso significa que, quanto maior o nível de ensino (da educação 

básica ao ensino superior), menor é a presença dos negros.
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•Os movimentos dos afro-brasileiros

Nos últimos anos, os movimentos de luta dos afrodescendentes por igualdade social e melhores 

condições de vida (figura 28) vêm contribuindo para a superação de barreiras sociais e culturais, 

permitindo-lhes destacar-se em várias atividades. Eles reforçam, com isso, que não é a cor da pele que 

determina a capacidade das pessoas.

Logo após a abolição da escravidão em 1888, surgiram as primeiras organizações de 

afrodescendentes, já que os ex-escravos não foram incorporados como trabalhadores livres e 

continuaram excluídos da sociedade. Nas décadas de 1960 e 1970, os movimentos em busca de direitos 

civis para os negros ganharam maior força no Brasil, sob influência dos movimentos negros dos Estados 

Unidos e pela independência das colônias europeias na África. Utilizando-se, por exemplo, da música e 

da dança como expressões contestatórias, explicitaram as injustiças a que são submetidos. 

O rap (rhythm and poetry: ritmo e poesia), por exemplo, aborda o racismo, a violência policial, as 

precárias condições de renda e outras temáticas sociais.



19

•Ações afirmativas

Até recentemente não havia em nosso país uma política nacional articulada e contínua para a promoção da 

igualdade das pessoas segundo a cor da pele, apesar de os movimentos negros no Brasil denunciarem o racismo 

há décadas e proporem políticas para sua superação.

Em 21 de março de 2003, data em que é celebrado no mundo todo o Dia Internacional pela Eliminação da 

Discriminação Racial, o governo federal criou a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 

que desenvolve ações voltadas para a promoção da igualdade e do combate à discriminação racial.

Um exemplo das iniciativas que buscam promover a igualdade são as chamadas ações afirmativas, 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 

etc.

Apesar de ser um antigo desejo, não só da população afro-brasileira, mas também de mulheres e de pessoas 

portadoras de necessidades especiais, apenas no dia 13 de maio de 2002 foi instituído por decreto presidencial o 

Programa Nacional de Ações Afirmativas. Por meio dele, os afro-brasileiros, entre outros grupos, passaram a ter, 

por exemplo, maior acesso ao ensino superior no Brasil.
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