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Povos do Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A sociedade brasileira é constituída por 

diferentes grupos étnico-raciais que a 

caracterizam, em termos culturais, como uma 

das mais ricas do mundo. Entretanto, essas 

diferenças não se limitam à cultura. Ainda 

hoje, nossa história é marcada por 

desigualdades e discriminações, 

especificamente contra negros e indígenas, 

que repercutem no pleno desenvolvimento 

econômico e social de parte da 

população.  Segundo a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), elucidar a contribuição dos 

diversos povos para a construção da 

civilização é uma forma de compreender a 

origem dos conflitos, do preconceito e da 

discriminação. É isso que vamos fazer nesta 

atividade!  

 

  

Redução das
desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos

países e entre eles
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta desta ação é pesquisar os diversos 

povos que formaram o Brasil atual – indígenas, 

africanos, europeus e asiáticos– e compreender a 

influência desses grupos na formação da cultura 

brasileira.  

Podem ser abordadas, por exemplo, as influências 

na culinária, língua, música, dança, arte, religião e 

festas populares. Trazer esse conhecimento à 

consciência é uma maneira de valorizar as 

contribuições de cada povo e de reconhecer a 

riqueza da nossa diversidade. 

As pesquisas poderão ser feitas em grupos e as 

descobertas serão compartilhadas entre os alunos 

e apresentadas em uma exposição na escola. Para 

isso, você vai precisar:  

• Combinar com a escola quais turmas 

participarão da pesquisa. 

• Dividir essa turma em grupos, de forma que 

cada um fique responsável por um povo. 

• Acompanhar o trabalho de pesquisa junto 

aos professores e ajudar na organização e 

montagem da exposição. 

• A comunidade escolar poderá ser convidada 

para prestigiar o trabalho dos alunos no dia 

da abertura da mostra. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 

[               ] PASSO 1: Apresentar a proposta à 

escola. 

[               ] PASSO 2: Engajar os professores e 

organizar a atividade. 

[               ] PASSO 3: Realizar o primeiro encontro 

com os alunos (apresentação da 

proposta). 

[               ] PASSO 4: Compartilhamento da 

pesquisa e montagem da exposição. 

[              ] PASSO Opcional: exposição de objetos 

e quitutes. 

[              ] PASSO 5: Registrar os resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Informações para o facilitador  

 
Referências para os 
estudantes 

  

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Estudantes do Ensino Fundamental II. 

• Alunos do Ensino Médio e EJA. 

  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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1. Passo-a-passo completo 
 

 

  

 

Agende uma conversa para a apresentação e planejamento da proposta. Possivelmente, a articulação será 

encaminhada com a coordenação pedagógica, que poderá indicar professores e turmas mais adequadas para 

a atividade. Nesta conversa, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito. 

• Salientar os objetivos da atividade, que são: 

o Engajar os alunos em uma atividade de pesquisa que irá ampliar a formação cultural deles. 

o Provocar a reflexão sobre as contribuições de cada povo e a riqueza da nossa diversidade, 

que nos torna um povo único. 

• Solicitar a indicação de professores que se identifiquem com a iniciativa, especialmente de história e 

literatura. Após a adesão dos docentes, envolva-os em todos os passos previstos na atividade.  

• Definir o melhor momento para a realização da ação e o espaço que a exposição ocupará. 

• Avaliar a possibilidade de fazer um evento de abertura da exposição, tendo a comunidade escolar 

como convidada.  

• Acordar o papel de cada um na realização da atividade: 

o O voluntário: propõe, articula, organiza e executa a atividade na escola. 

o A escola: apoia e garante o envolvimento dos professores. 

o A família/comunidade: poderá ser convidada para visitar a exposição. 

• Checar a disponibilidade dos recursos e materiais necessários para as etapas de pesquisa (livros, 

internet, etc.) e montagem da exposição (cartolinas, canetas, tintas, impressões, etc.). Caso a escola 

não tenha esses materiais, verifique a possibilidade de utilizar o Fundo PEB para aquisição. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

  

PASSO 1 Apresentar a proposta à escola 

O POVO BRASILEIRO 

A obra “O povo brasileiro”, o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, é uma das principais referências 

sobre a história da formação do povo brasileiro. Além do livro, editado pela Companhia das Letras, há 

um documentário que pode ser usado como base para o trabalho de pesquisa. VEJA O 

DOCUMENTÁRIO | LEIA UMA RESENHA. 

No site Nova Escola Club você também encontra um plano de aula sobre “Diversidade e constituição 

brasileira” que contém gráficos e informações que podem ser usados como fonte para a pesquisa. 

ACESSE. 

 

 

VER O VÍDEO 

https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/ciencias-sociais/antropologia/o-povo-brasileiro-40044848
https://www.youtube.com/watch?v=wfCpd4ibH3c&list=PLj8vl6CUiNuYQUXC5rGGbueGSgQ8sd6JS
https://www.youtube.com/watch?v=wfCpd4ibH3c&list=PLj8vl6CUiNuYQUXC5rGGbueGSgQ8sd6JS
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/darcy-ribeiro-e-o-povo-brasileiro-obra-ainda-e-chave-para-entender-a-formacao-etnica-e-cultural-do-brasil.htm
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/diversidade-e-constituicao-cultural-brasileira
https://www.youtube.com/watch?v=qRx0IKQbE8k
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Esta é uma etapa preciosa, visto que é uma boa oportunidade para engajar o grupo de professores e levantar 

as sugestões deles para a atividade. Marque uma reunião com os docentes indicados para discutir a proposta 

e o cronograma. Explique a proposta, mencionando que o objetivo é organizar uma exposição sobre as 

contribuições dos diversos povos para a formação da cultura brasileira – especialmente os indígenas, 

portugueses e africanos -, que se manifestam ainda hoje por meio da nossa culinária, música, danças, festas 

populares, religião, costumes, língua e arte.  

Situe que a ação é inspirada no 10º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável – Redução das Desigualdades e 

que, para que ele se concretize, é preciso eliminar as barreiras e preconceitos que impedem a convivência 

harmônica e inclusão social de todas as pessoas, independentemente de sua origem, cor de pele, gênero ou 

religiosidade. Trazer essa visão histórica à consciência é uma maneira de valorizar as contribuições de cada 

povo e de reconhecer a riqueza da nossa diversidade.  

Relacione a atividade explicitamente à meta 4.7 do ODS 4 – Educação de Qualidade: “Até 2030, garantir que 

todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento 

sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de 

vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, 

cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento 

sustentável”. Depois dessa introdução, combine: 

• Referências para a pesquisa 

Junto com os professores, faça uma lista de fontes de pesquisa que poderão ser recomendados, como 

livros, filmes, sites e museus. Veja nas “referências para os estudantes” algumas indicações que podem 

ser somadas ao seu levantamento e às sugestões dos professores. 

• Materiais para a montagem da exposição 

Verifique se existe a possibilidade de os alunos realizarem na escola impressões coloridas do material 

que será pesquisado. Se for difícil para a escola e/ou alunos fazerem essas impressões, veja se existe a 

possibilidade de fazê-las em seu trabalho ou com o apoio de outros voluntários.  

Materiais como cartolina e cola, bem como o material de fixação da exposição (fita dupla face, 

barbantes, pregadores, etc.), poderão ser fornecidos pela escola ou comprados com o Fundo PEB.  

• Local, período da mostra e convidados 

Defina com a coordenação onde a mostra ficará e por quanto tempo. Dependendo do local e do 

período, a família e a comunidade poderão ser convidadas para visitar a exposição. Sugira à 

coordenação que os convide. 

• Cronograma 

A ação ocorrerá em dois encontros, conforme orientação abaixo. Defina com os professores como as 

turmas serão divididas e as datas para a realização da atividade. 

  

PASSO 2 Engajar os professores e organizar a atividade 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
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Neste primeiro encontro com os alunos, conte que será realizada uma investigação sobre a influência dos 

diferentes povos que formaram o Brasil em nossos costumes. Peça para que eles citem alguns desses povos, 

partindo do conhecimento que eles já possuem. Garanta que sejam citados:  

• Indígenas: povos que já ocupavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. 

• Portugueses: primeiros europeus que chegaram ao Brasil a partir de 1.500. 

• Africanos: povos originários da África que foram trazidos ao Brasil para trabalharem como escravos. 

• Outros povos europeus e asiáticos que povoaram o Brasil em diferentes momentos: espanhóis 

(principalmente de 1580 a 1640, durante a União Ibérica), holandeses (de 1630 a 1654, durante a 

ocupação holandesa no Nordeste), italianos, alemães, sírios, libaneses, poloneses, ucranianos e 

japoneses (que vieram após do fim da escravidão, especialmente para as regiões Sul e Sudeste). 

Neste momento, o voluntário ou o professor poderão fazer uma rápida apresentação sobre a história dessas 

migrações (veja fontes de informação em Referências para os Estudantes). Em seguida, explique que o 

objetivo da pesquisa é descobrir como esses diferentes povos influenciaram e influenciam, ainda hoje, nossa 

cultura. Veja alguns exemplos: 

• Culinária: a comida típica da Bahia, fortemente influenciada pelos africanos, e a presença da mandioca 

(e suas variações: farinha, pirão, tapioca, beiju e mingau) e de grandes variedades de frutas em nossa 

alimentação, hábitos herdados dos indígenas.  

• Festas populares: desfiles e procissões, que tiveram sua origem influenciada por tradições 

portuguesas. 

• Medicina: o uso de plantas e ervas medicinais no tratamento de doenças são uma herança do 

conhecimento dos povos indígenas sobre a natureza. 

• Músicas e danças: além dos ritmos africanos (sambas, afoxés, frevos, maracatus, etc.), é marcante a 

influência portuguesa nas cantigas infantis e na moda de viola.  

• Religiões: embora os portugueses tenham trazido com eles o catolicismo, fé que, segundo o IBGE, é 

majoritária no Brasil, os cultos africanos não só foram preservados como influenciaram a religiosidade 

brasileira.  

• Língua: é graças aos índios e negros que o português falado no Brasil emprega palavras como pipoca, 

pereba, arapuca, biboca (indígenas), caçula, cafuné, moleque, muvuca e tanga (africanas).  

• Arte:  foram os padres jesuítas que trouxeram da Europa as influências estéticas que marcaram o 

estilo barroco no Brasil. Mestre Aleijadinho foi o representante máximo dessa corrente no Brasil 

Colonial e suas obras ainda podem ser vistas nas cidades mineiras de Ouro Preto e Congonhas. Até 

hoje, os santos e símbolos da religião católica marcam a arte popular nacional, assim como as 

cerâmicas e as tramas de palhas, tipicamente indígenas. 

 

Esses são apenas alguns exemplos que podem ser passados durante a apresentação com o intuito de 

despertar o interesse pelo trabalho. Após a apresentação, conforme combinado com o professor, realize a 

divisão dos grupos, de forma que cada um fique responsável pela pesquisa de um determinado povo. 

PASSO 3 Realizar o primeiro encontro com os alunos 

 TEMPO NECESSÁRIO: 1 hora  

v 



 
 

 6 

Oriente os alunos a trazerem suas pesquisas no segundo encontro e explique que o material se transformará 

em painéis para uma exposição na escola. Portanto, é importante combinar como esses painéis serão 

ilustrados e montados. Estimule-os a serem criativos, criando cartazes com desenhos, colagens e as 

informações que eles descobriram durante a pesquisa. Na internet é possível achar vários tutoriais para a 

criação de cartazes criativos. Aqui tem um exemplo que você pode usar, caso os alunos precisem de um 

estímulo. 

Alunos dos primeiros anos do Fundamental II não apresentarão resistência quanto à produção de desenhos, 

mas talvez os mais velhos apresentem. Mesmo assim, investigue se existem alunos que sabem/gostam de 

desenhar. Nesses casos, combine com o professor para que oriente os alunos a fazerem os desenhos em casa, 

antes do segundo encontro. 

No caso dos materiais que serão impressos, explique se as impressões poderão ser feitas na sala de 

informática e/ou se deverão ser trazidas pelos próprios alunos. Se a impressão for viabilizada pelos 

voluntários, articule a entrega dos materiais para você, valorizando, desta forma, a pesquisa deles. Dê as 

orientações necessárias para isso. 

Informe a data do segundo encontro (previamente acordada com o professor) e explique que será 

fundamental que cada grupo traga o material que pesquisou e selecionou; ou que o enviem em tempo hábil 

para que o voluntário imprima. Entre o primeiro e o segundo encontro é importante que o professor oriente e 

acompanhe os alunos na pesquisa e elaboração do material.  

 

 

 

  

 

 

No segundo encontro, pelo menos um representante de cada grupo deverá apresentar os resultados da 

pesquisa para os demais alunos. A dupla voluntário/professor deve incentivar o compartilhamento das 

informações, fazer comentários e estabelecer relações entre o que os grupos pesquisaram e apresentaram.  

Nesta apresentação os alunos deverão ser orientados de possíveis correções e adequações para que o 

material fique apropriado para a exposição. A montagem poderá ser feita no final da atividade ou 

posteriormente, se o tempo não permitir. Há diversos formatos para esse tipo de exposição. Veja alguns 

exemplos no Pinterest. 

  

PASSO 4 Compartilhamento da pesquisa e montagem da 
exposição 

TEMPO NECESSÁRIO: 2 horas  

v 

https://www.youtube.com/watch?v=-vg_ss-wRJU
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=exposi%C3%A7%C3%B5es%20escolares&rs=typed&term_meta%5b%5d=exposi%C3%A7%C3%B5es%7Ctyped&term_meta%5b%5d=escolares%7Ctyped
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=exposi%C3%A7%C3%B5es%20escolares&rs=typed&term_meta%5b%5d=exposi%C3%A7%C3%B5es%7Ctyped&term_meta%5b%5d=escolares%7Ctyped
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Exposição de objetos 

A escola poderá incentivar todas as turmas a pesquisarem as influências dos povos que formaram o Brasil em 

objetos do nosso cotidiano. Os objetos que forem encontrados em casa ou nas casas de amigos poderão ser 

exibidos para complementar a exposição realizada pelas turmas envolvidas nesta atividade. 

Caso as famílias dos alunos tenham possibilidade, também poderão ser trazidos exemplos dos alimentos 

pesquisados para degustação em sala. 

 

 

  
 

A iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. Não se esqueça 

de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, basta criar uma 

Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.   

PASSO OPCIONAL 

PASSO 6 Divulgação da atividade 

https://voluntariadostd.v2v.net/


 
 

 8 

2. Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pluralidade cultural na 
Educação 
 

O ensino da pluralidade cultural brasileira é tema 

obrigatório nas escolas públicas e privadas do 

Brasil. A Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional1, determina que: 

Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 

torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 

afro-brasileira e indígena. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este 

artigo incluirá diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população 

brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais 

como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 

cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 

índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do 

Brasil.   

                                                 
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm  

A educação das relações étnico-raciais, o ensino 

de história e cultura afro-brasileira e africana, bem 

como a difusão da pluralidade cultural brasileira, 

também estão previstas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica2. Diz 

o texto:  

Combater o racismo, trabalhar pelo fim da 

desigualdade social e racial, empreender 

reeducação das relações étnico-raciais não são 

tarefas exclusivas da escola. As formas de 

discriminação de qualquer natureza não têm o seu 

nascedouro na escola, porém o racismo, as 

desigualdades e discriminações correntes na 

sociedade perpassam por ali. Para que as 

instituições de ensino desempenhem a contento o 

papel de educar, é necessário que se constituam em 

espaço democrático de produção e divulgação de 

conhecimentos e de posturas que visam a uma 

sociedade justa. A escola tem papel preponderante 

para eliminação das discriminações e para 

emancipação dos grupos discriminados, ao 

proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, 

a registros culturais diferenciados, à conquista de 

                                                 
2 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docma

n&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-

basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-

pdf&Itemid=30192  

 “Se nossa sociedade é plural, étnica e 

culturalmente, desde os primórdios de sua 

invenção pela força colonial, só podemos 

construí-la democraticamente respeitando 

a diversidade do nosso povo, ou seja, as 

matrizes étnico-raciais que deram ao Brasil 

atual sua feição multicolor composta de 

índios, negros, orientais, brancos e 

mestiços”. 

Kabengele Munanga, na apresentação do 

livro “Superando o Racismo na Escola”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&category_slug=abril-2014-pdf&Itemid=30192
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racionalidade que rege as relações sociais e raciais, 

a conhecimentos avançados, indispensáveis para 

consolidação das nações como espaços 

democráticos e igualitários (p. 501). 

Ao realizar esta atividade, portanto, o voluntário 

está ajudando a fazer valer o que está 

determinado em nossas políticas educacionais.  

 

Diferentes origens, diferentes 

realidades 

Não é à toa que a difusão da história e da cultura 

dos diversos povos que formaram o Brasil atual 

está inserida de maneira determinante no currículo 

escolar. Há dados e fatos que impulsionaram a 

criação desse tipo de ação afirmativa nas últimas 

décadas e que ainda justificam sua existência. 

Vamos a alguns deles: 

• Segundo estudo recente feito pelo Ipea3, no 

Brasil, considerando proporcionalmente as 

subpopulações por raça/cor, de cada 7 

indivíduos assassinados, 5 são 

afrodescendentes. Para além da posição 

econômica, a cor da pele influencia 

diretamente a probabilidade de um indivíduo 

sofrer homicídio.  

• Ao contrapor os dados do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal para a 

população branca e negra no Brasil, um 

estudo4 constatou que a diferença entre o 

IDHM de negros e brancos reduziu 

significativamente entre 2000 e 2010. Mas a 

diferença ainda persiste: o IDHM dos negros 

em 2010 se equiparou ao IDHM dos brancos 

em 2000.  

• A maior diferença entre a renda de brancos e 

negros nas regiões metropolitanas brasileiras 

foi observada em Salvador, onde a renda 

                                                 
3 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=29210&catid=397&Itemid=42

4 
4 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livro

s/livros/170510_desenvolvimento_humano_para_alem_d

as_medias.pdf 

domiciliar per capita da população negra era 

quase três vezes menor do que da população 

branca (R$666,5 e R$1.826,3, respectivamente).  

• No que se refere à dimensão educação, na RM 

de Curitiba 68,4% da população branca acima 

de 18 anos tinha o Ensino Fundamental 

completo, em contraposição aos 52,4% da 

população negra. 

• Segundo relatório da ONU de 20165, os povos 

indígenas brasileiros enfrentam atualmente 

riscos mais graves do que em qualquer outro 

momento desde a adoção da Constituição de 

1988. Violência, discriminações, negligência e 

negação dos direitos dos povos indígenas 

estão entre os problemas citados. 

 

Além de contribuir para uma visão ampliada das 

nossas origens, atividades voltadas para a 

valorização e o reconhecimento da diversidade 

brasileira nos ajudam a construir uma sociedade 

mais igualitária e livre de preconceitos. 

“Racismo e ignorância caminham sempre de mãos 

dadas. Os estereótipos e as ideias pré-concebidas 

vicejam se está ausente a informação, se falta o 

diálogo aberto, arejado, transparente”, escreveu o 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 

2000, no prefácio do livro Superando o Racismo 

na Escola6. “É indispensável que os currículos e 

livros escolares estejam isentos de qualquer 

conteúdo racista ou de intolerância. Mais do que 

isso. É indispensável que reflitam, em sua plenitude, 

as contribuições dos diversos grupos étnicos para a 

formação da nação e da cultura brasileira. Ignorar 

essas contribuições – ou não lhes dar o devido 

reconhecimento – é também uma forma de 

discriminação racial”, completou. 

 

                                                 
5 https://nacoesunidas.org/situacao-dos-povos-

indigenas-no-brasil-e-a-mais-grave-desde-1988-diz-

relatora-da-onu/  
6 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_es

cola.pdf  

https://nacoesunidas.org/situacao-dos-povos-indigenas-no-brasil-e-a-mais-grave-desde-1988-diz-relatora-da-onu/
https://nacoesunidas.org/situacao-dos-povos-indigenas-no-brasil-e-a-mais-grave-desde-1988-diz-relatora-da-onu/
https://nacoesunidas.org/situacao-dos-povos-indigenas-no-brasil-e-a-mais-grave-desde-1988-diz-relatora-da-onu/
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf
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Referências para o facilitador 
 

ODS 10 – Redução das Desigualdades: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/ 

 

Vídeo resumo publicado pela ONU Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?v=K8rB9PQWgiI 

 

Projeto Ensinar Respeito por Todos: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/i

nclusive-education/teaching-respect-for-

all/#c1444033  

Documentário “O Povo Brasileiro”, baseado na 

obra homônima de Darcy Ribeiro:  

https://goo.gl/7diTTu  

 

Censo Demográfico 2010 (IBGE): 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populaca

o/censo2010/ 

 

Complete esta lista com outras sugestões!

 

 

Referências para os estudantes 
 

Formação do Brasil 
Documentário “O Povo Brasileiro”, baseado na 

obra homônima de Darcy Ribeiro:  

https://goo.gl/7diTTu  

 

Brasil 500 Anos, no site do IBGE: 

https://brasil500anos.ibge.gov.br/  

 

“Diversidade e constituição cultural brasileira”, 

no site Nova Escola Clube: 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-

aula/diversidade-e-constituicao-cultural-brasileira  

 

“Cultura Brasileira”, no site Toda Matéria: 
https://www.todamateria.com.br/cultura-brasileira/  

 

Site do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional: http://portal.iphan.gov.br/  

 

História e cultura afro-brasileira 
Alimentação afro-brasileira: 

http://bqafrica.wordpress.com/atividade-2/  

 

História e cultura afro-brasileira: 

https://www.geledes.org.br/historia-da-escravidao-

negra-brasil/  

 

História Geral da África: 

http://portal.mec.gov.br/?option=com_content&vi

ew=article&id=16146 

 

História e cultura do índio 
brasileiro:  
Site da Funai: 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-

brasil/quem-sao  

Verbete “Índios do Brasil” no site Sua Pesquisa: 

https://www.suapesquisa.com/indios/  

 

Povos indígenas do Brasil, site do Instituto 

Socioambiental: 

https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-

atual/quem-sao/povos-indigenas  

 

Museu do Índio: 

http://prodoc.museudoindio.gov.br/  

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/
https://www.youtube.com/watch?v=K8rB9PQWgiI
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/inclusive-education/teaching-respect-for-all/#c1444033
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/inclusive-education/teaching-respect-for-all/#c1444033
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/inclusive-education/teaching-respect-for-all/#c1444033
https://goo.gl/7diTTu
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/
https://goo.gl/7diTTu
https://brasil500anos.ibge.gov.br/
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/diversidade-e-constituicao-cultural-brasileira
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/diversidade-e-constituicao-cultural-brasileira
https://www.todamateria.com.br/cultura-brasileira/
http://portal.iphan.gov.br/
http://bqafrica.wordpress.com/atividade-2/
https://www.geledes.org.br/historia-da-escravidao-negra-brasil/
https://www.geledes.org.br/historia-da-escravidao-negra-brasil/
http://portal.mec.gov.br/?option=com_content&view=article&id=16146
http://portal.mec.gov.br/?option=com_content&view=article&id=16146
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao
https://www.suapesquisa.com/indios/
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/povos-indigenas
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/povos-indigenas
http://prodoc.museudoindio.gov.br/
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História do Português falado no 
Brasil 

O português falado no Brasil: 

https://www.normaculta.com.br/origem-da-lingua-

portuguesa-um-resumo-da-sua-historia/  

 

Museu da Língua Portuguesa: 

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/  

 

“Memórias das Palavras”, um dicionário de 

palavras africanas faladas no Brasil: 

http://www.acordacultura.org.br/kit 

História da Arte no Brasil 

Mundo Educação: 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/artes/  

 

Arte no Brasil – Uma história na Pinacoteca de 

São Paulo: 

http://pinacoteca.org.br/programacao/arte-no-

brasil/  

 

Verbete “Artes do Brasil” na Wikipedia: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_do_Brasil  

 

Outras buscas por palavra-chave podem ser 

feitas com a ajuda do Google Acadêmico.  

Complete esta lista com suas sugestões! 

https://www.normaculta.com.br/origem-da-lingua-portuguesa-um-resumo-da-sua-historia/
https://www.normaculta.com.br/origem-da-lingua-portuguesa-um-resumo-da-sua-historia/
http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/
http://www.acordacultura.org.br/kit
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/artes/
http://pinacoteca.org.br/programacao/arte-no-brasil/
http://pinacoteca.org.br/programacao/arte-no-brasil/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_do_Brasil
https://scholar.google.com.br/

	Povos do Brasil

