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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social”(04 a 08 de maio). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias - Geografia 

Ensino Fundamental, 8º Ano 

 

O papel das etnias na composição da população 

Raça: o conceito de raça está relacionado às características biológicas de uma 
determinada população.                          

Etnia: o conceito de etnia está relacionado a uma comunidade humana definida por 
afinidades linguísticas e culturais. 

 

Observação: 

• os brasilíndios foram chamados de mamelucos pelos jesuítas; 

• a mistura de negro com índio é também denominado de cafuzo; 

• a mistura de negro com branco é também denominado de mulato. 

A CONTRIBUIÇÃO DO ÍNDIO À COMPOSIÇÃO DO POVO BRASILEIRO 

São inúmeras as contribuições indígenas na composição/formação do povo 
brasileiro, dentre as quais podemos destacar: 

• os costumes (usar a jangada, a canoa, a rede para dormir); 

• a cultura (contribuição para o folclore, danças etc.); 

•  as lendas (o boto, o boitatá, o caipora etc.); 

• a comida (canjica, pamonha, biju, pipoca, inhame, macaxeira, farinha etc.); 



• o artesanato (panela de barro, moringa, gamelas de madeira); 

• a língua (várias palavras, como: abacaxi, cipó, Itaparica etc.); 

• o hábito do banho diário. 

A CONTRIBUIÇÃO DO NEGRO À COMPOSIÇÃO DO POVO BRASILEIRO 

O negro, vindo da África como mercadoria, considerado “homem sem alma”, 
construiu a base de sustentação do território brasileiro, além de auxiliar na formação 
econômica, cultural e religiosa brasileira. Dentre suas inúmeras contribuições, podemos 
destacar as seguintes: 

• religião (o sincretismo religioso e a religião afro); 

• música (samba, axé, carimbó, pagode, lundu etc.); 

• dança (samba e capoeira, afoxé etc.); 

• alimentação (feijoada, quibebe, abará, azeite de dendê, vatapá, caruru etc.); 

• língua (palavras relativas às divindades, comidas e bebidas; nome de lugares, 
roupas, danças e instrumentos musicais; animais, plantas e frutos, deformidades, 
doenças e partes do corpo). 

A CONTRIBUIÇÃO DO EUROPEU À COMPOSIÇÃO DO POVO BRASILEIRO 

Apesar de ter sido uma colônia de exploração de Portugal, o Brasil recebeu forte 
influência de outros povos europeus, tais como: holandeses, alemães e italianos com 
forte influência, principalmente, no sul do país. De tais etnias, recebemos influência nos 
seguintes aspectos: 

• religião (cristã, com predomínio do catolicismo); 

• língua  (língua portuguesa); 

• culinária (bolos, doces, café com leite); 

• arquitetura;  

• bebidas (cachaça, cerveja, sangria); 

• dança. 

Podemos ainda destacar a influência de outras etnias, como: árabes, espanhóis, 
poloneses, japoneses, cada uma com sua contribuição na formação/composição do povo 
brasileiro. 

ATIVIDADE 

1- Analise as seguintes datas: 

• Dia do Índio; 

• Dia da Consciência Negra. 

Identifique quando, como e por que surgiram tais datas e qual a sua importância. 


