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7º ano A - roteiro do dia 12/06/2020
(referente à aula que será dada no dia 19/06/2020)

O aluno deverá copiar no SEU CADERNO DE GEOGRAFIA as perguntas e respostas deste roteiro de
estudos.
Os mapas e esquemas deverão ser RECORTADOS e COLADOS ao lado de suas respectivas perguntas.
OBS: se o aluno achar que é capaz dele mesmo DESENHAR o mapa/esquema/ilustração deste roteiro,
ele tem total liberdade para fazê-lo!

Continuação: População do Brasil
21 – Os dados étnicos do Brasil são confiáveis?

- Não são confiáveis, porque os brasileiros, por uma questão de preconceito, autoafirmação e vontade de
ser “melhor do que realmente é”, sempre tenta se declarar o mais CLARO possível.
- É muito comum negros se declararem “pardos” (mestiços), pardos de pele clara se declararem
“brancos” e até indígenas se declararem “pardos” ou “brancos” ...
- Como no Brasil as pessoas de raça branca estão em melhores condições de vida, todos querem ser
considerados BRANCOS, acreditando que assim serão mais respeitados, mais bem tratados, etc...

- Observando o gráfico acima, podemos tirar DUAS CONCLUSÕES sobre a população brasileira:
• O Brasil é o maior país de POPULAÇÃO BRANCA do Hemisfério Sul, pois temos mais de 100
milhões de brasileiros de origem europeia.
• O Brasil é o maior país de POPULAÇÃO NEGRA fora da África, pois temos mais de 105
milhões de brasileiros com sangue africano.
- Observando com atenção o gráfico, podemos somar as populações NEGRA + PARDA e constatar que
no Brasil a população branca deixou de ser maioria: o Brasil é um país MESTIÇO!
22 – No Brasil existe uma DEMOCRACIA RACIAL?
• Democracia racial é quando todas as raças que habitam um país têm exatamente as mesmas
condições de vida, as mesmas oportunidades, os mesmos direitos e são tratados da mesma
maneira.
• Muita gente diz que SIM, pois acha que no Brasil não há preconceito e nem racismo, que todos
são tratados igualmente.
• Muita gente diz que NÃO, pois acha que no Brasil existe muito preconceito e racismo contra
quem não é branco, e que nas favelas, cadeias e regiões pobres têm muitos negros, pardos e
indígenas, enquanto as pessoas mais ricas, que moram nos melhores bairros, que são tratadas de
forma mais educada, que são os donos do poder no Brasil, são os brancos.
• Qual é a SUA OPINIÃO???

